DOKUMENT IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
(DIIP)

Naziv investicijskega projekta

KAMP SELA NA KRASU

Investitor:
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137
5291 Miren
Župan
Mauricij Humar

Datum izdelave:

Maj 2019

NI-BO Robe rt Likar s.p.; Vipav ska c e sta 17, 5270 Ajdov šč ina
Te l e fo n: 041 993 61 2, e - ma il : in fo @n ibo -e s .s i, www. n ibo - es . s i

Dokument identifikacije inves ticijskega projek ta (DII P):

KAMP SE LA NA KRASU

SPLOŠNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU
NAZIV PROJEKTA

KAMP SELA NA KRASU

INVESTITOR

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Miren 137, 5291 Miren

Predmet investicijskega ukrepa

odstranitev in novogradnja

Namen investicijskega projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih športno
rekreacijskih površin (športno in otroško igrišče ter balinišče), parkovnih površin
ter nočitvenih kapacitet v okviru novozgrajenega kampa (avtodomi in šotorišča) v
naselju Sela na Krasu v Občini Miren-Kostanjevica ter s tem pridobiti urejeno,
ustrezno in varno novo športno rekreacijsko in turistično (nočitveno)
infrastrukturo občine. S tem želi občina uresničiti javni interes po urejeni,
manjkajoči športno rekreacijski in turistični (nočitveni) infrastrukturi na svojem
območju. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo nove prenočitvene kapacitete na
območju novozgrajenega kampa ter na širšem območju občine; ter s tem
potencialno povečanje števila turistov in posledično nočitev v občini, poleg tega
pa se bo tudi uredilo ustrezne športno rekreacijske površine na območju naselja
Sela na Krasu, ki bodo pripomogle k zdravemu načinu življenja lokalnih
prebivalcev in obiskovalcev, saj bodo izboljšani pogoji za razvoj športno
rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti na območju naselja, krajevne skupnosti in
občine.
Specifični cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Sela na
Krasu:
ð v okviru 1. Faze projekta urediti kamp za sprejem avtodomov, kamp
prikolic in za postavitev šotorišč ter ureditev rekreacijskih površin v
naravi (48 parkirnih mest, od tega 14 parkirnih mest za avtodome) ter
ð v okviru 2. Faze projekta zgraditi nov gostinski objekt, neto tlorisne
površine 148,42 m2, v okviru katerega bo recepcija, bar s teraso,
sanitarije in pomožni prostori, ki bo namenjen tudi za družbene
krajevne prireditve skozi celo leto.
Cilj investicijskega projekta je tudi pospešiti skladen razvoj z uravnoteženim
družbenim, gospodarskim in turističnim razvojem, ohranitev poseljenosti območja
ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti
zdravja in bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v
Občini Miren-Kostanjevica. Z urejenim kampom in rekreacijskim območjem bo
občina poskrbela tudi za svojo prepoznavnost med ljubitelji avtodomov in turisti
popotniki, ki bi drugače potovali skozi občino, ne da bi se kje ustavili na njenem
območju. Ta urejena infrastruktura pa jih bo ravno prepričala v prihod v občino
in za podaljšan oddih.
Občina:
Občina Miren-Kostanjevica
Naselje:
Sela na Krasu
Parcele:
1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na Krasu

Cilji investicijskega projekta

Lokacija

Časovni načrt

Začetek operacije (sklep o potrditvi DIIP):
Izvedba del in predaja namenu – 1. Faza:
Izvedba del in predaja namenu – 2. Faza:
Zaključek operacije:

05/2019
06/2020-09/2021
07/2022-09/2023
12/2023

Vrednost investicijskega projekta

Neto vrednost (brez DDV)
Bruto vrednost (z DDV)
Upravičeni stroški do sofinanciranja EKSRP

333.018,62 EUR
406.282,72 EUR
139.237,53 EUR

Viri financiranja

Lastni viri Občine Miren-Kostanjevica
Javni viri – EKSRP

326.282,72 EUR
80.000,00 EUR

Datum izdelave

MAJ 2019

(tekoče cene)
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UVODNO POJASNILO

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Kamp sela na Krasu« obravnava odstranitev obstoječih
objektov ter novogradnjo manj zahtevnega objekta t.j. izgradnjo oziroma ureditev počitniškega kampa na
parcelah številka 1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na Krasu v naselju Sela na Krasu. Sama gradnja bo
potekala v dveh fazah, in sicer:
ð 1. FAZA zajema: odstranitev obstoječih stavb, ureditev parkirnih površin za avtomobile in avtodome ter
ureditev kampa (predmetna faza je tudi predmet prijave projekta na Javni poziv LAS v objemu sonca)
ð 2. FAZA zajema: odstranitev drugega dela obstoječih stavb ter gradnjo nove gostinske stavbe
Posamična faza se bo izvajala samostojno in ob zaključku se bo za posamezno fazo pridobilo uporabno
dovoljenje. Predvidena je najprej izvedba 1. Faze ter nato še 2. Faze.
Poseg v prostor je opredeljen kot odstranitev in novogradnja manj zahtevnega objekta. Operacija z vidika
tehnične izvedljivosti predstavlja funkcionalno zaokroženo celoto, zato je ekonomsko najbolj upravičena. Gradnja
bo zaradi narave posegov in virov financiranja potekala fazno. Posamezna faza v okviru operacije predstavlja
ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti in izpolnjuje natančno določeno funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in
kvalitetni turistični infrastrukturni opremljenosti občine. Instalacijsko se bo vsa nova infrastruktura navezovala na
obstoječe komunalne, instalacijske in cestne priključke. Za izvedbo projekta je potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja. Gradbeno dovoljenje št. 351-345/2018/20 je bilo izdano dne 30.01.2019 s strani UE Nova Gorica ter je že
pravnomočno. Po izvedbi posamezne faze v okviru projekta se bo opravilo tehnični pregled in pridobilo uporabno
dovoljenje za izvedena dela v okviru posamezne faze. Gre za operacijo (investicijo), ki je v javnem interesu in ne
predstavlja državne pomoči.
Vrednost investicijskega projekta je v DIIP-u ocenjena po stalnih cenah 316.289,97 EUR brez DDV oziroma
385.873,77 EUR z DDV; po tekočih cenah pa 333.018,62 EUR brez DDV oziroma 406.282,72 EUR z DDV. Upravičeni
stroški do sofinanciranja projekta v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) znašajo
139.237,53 EUR.
V DIIP-u je predvideno financiranje investicijskega projekta iz lastnih, proračunskih viri Občine MirenKostanjevica v višini 326.282,72 EUR ter s pridobitvijo nepovratnih finančnih spodbud iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 80.000,00 EUR, v okviru drugega Javnega poziva za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca za izvedbo 1.
Faze projekta.
Časovni načrt izvedbe celotnega projekta je od maja 2019 (sklep o potrditvi DIIP) pa do septembra 2023, ko je
predvidena primopredaja izvedenih del zadnje faze projekta in predaja le-teh namenu (predaja v uporabo 1. Faze:
09/2021; 2. Faze: 09/2023). Zaključek vseh aktivnosti in finančni zaključek celotnega projekta je predviden do
konca decembra 2023.
Glede na vrsto in ocenjeno vrednost investicijskega projekta je potrebno v skladu s 4. členom Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS
60/2006, 54/2010 in 27/2016) pripraviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:
ð Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010
in 27/2016).
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OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDE LOVALCA INVESTICIJ SKE
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER NAVEDBA STROKOVNIH
DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN
NADZOR

1.1

Podatki o investitorju

Naziv

OBČINA MIREN-KOSTANJEVI CA

Naslov

Miren 137
5291 Miren
Mauricij Humar

Odgovorna oseba

Župan Občine Miren-Kostanjevica

Telefon

+386 (0)5 330 46 70

Telefax

+386 (0)5 330 46 82

E-mail

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Spletna stran

http://www.miren-kostanjevica.si

Matična številka

5881838

Davčna številka

SI 57235708

Transakcijski račun

SI56 0127 5010 0014 366 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis

Odgovorni vodja projekta

Albin Pahor
Strokovni sodelavec za investicije

Telefon

+386 (0)5 330 46 78

E-mail

albin.pahor@miren-kostanjevica.si

Žig in podpis
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1.2

Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv

NI-BO

Odgovorna oseba

Pod j e t ni š ko s ve t ova n j e R obe rt Li ka r s .p.
Vipavska cesta 17
5270 Ajdovščina
Robert Likar, u.d.i.s., direktor

Telefon

+386 (0)41 993 612

E-mail

robert.likar@nibo-es.si

Spletna stran

http://www.nibo-es.si

Matična številka

6066143000

Davčna številka

SI 44058802

Transakcijski račun

SI56 3400 0101 0868 404 odprt pri Sparkasse d.d.

Naslov

Žig in podpis

1.3

Podatki o upravljavcu

Naziv

KRAJE VNA SKUPNOST S ELA NA K RASU

Naslov
Odgovorna oseba

Sela na Krasu 35
5296 Kostanjevica na Krasu
Matej Ferfolja, predsednik

E-mail

ksselanakrasu@gmail.com

Matična številka

5032202000

Davčna številka

60713739

Transakcijski račun

SI56 0127 5645 0826 787 odprt pri Banki Slovenije

Žig in podpis
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1.4

Strokovni delavci in službe odgovorni za pr ipravo, izvedbo in nadzor

Odgovorna oseba investitorja

Mauricij Humar, župan Občine Miren-Kostanjevica
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Odgovorni vodja projekta s strani
investitorja za izvajanje investicijskega
projekta
Odgovorna oseba investitorja za prijavo
projekta na razpis LAS

Albin Pahor

Odgovorna oseba s strani izdelovalca
investicijske dokumentacije

Robert Likar, u.d.i.s. IZS S-1431

Odgovorna oseba s strani izdelovalca
projektne dokumentacije

Iztok Nikolaj Čančula, u.d.i.a., direktor ZAPS 0251 A

Odgovorna oseba s strani upravljavca

Matej Ferfolja, predsednik

Strokovni sodelavec za investicije
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

Nevenka Vuk
Višja svetovalka za gospodarstvo in turizem
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
NI-BO Robert Likar s.p., Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina

Misel d.o.o., Cankarjeva ul. 1, 6230 Postojna

KS Sela na Krasu, Sela na krasu 35, 5296 Kostanjevica na Krasu
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2

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTRE B IN
RAZLOGOV ZA INVESTICIJ SKO NAMERO

2.1

Predstavitev investitorja Občine Miren-Kostanjevica

Investitor obravnavanega investicijskega projekta je Občina Miren-Kostanjevica. Sedež občine se nahaja na
naslovu Miren 137, 5291 Miren. Odgovorna oseba občine je župan Mauricij Humar. Občina Miren-Kostanjevica leži
na zahodu Slovenije in je ena izmed 13-ih občin Goriške statistične regije. Na zahodu meji z Republiko Italijo, na
severu z Občino Šempeter-Vrtojba, na vzhodu z Mestno občino Nova Gorica in na jugu z Občino Komen. Pokrajina
občine je zelo raznolika. Del imenovan tudi »Vrt Goriške« sega v območje Vipavske doline. Pokrivajo ga rodovitna
polja, vrtovi in sadovnjaki, med katerimi se vije reka Vipava. Preostali del pokrajine sega v območje Krasa z
značilno barvito in pestro kraško floro, s kraškimi vrtačami in globokimi brezni, ki so pravi izziv za mnoge jamarje.
Tu sta doma kraški pršut in teran. Njena pristojna upravna enota je Nova Gorica. Občina je s 62,8 km2 po svoji
površini ena izmed srednje velikih občin v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 109. mesto.
Tabela 1:

Osebna izkaznica Občine Miren-Kostanjevica.

občina

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

površina

62,8 km2

središče občine (sedež)

Miren

število krajevnih skupnosti

8

krajevne skupnosti

Bilje, Kostanjevica na Krasu, Miren, Opatje selo, Orehovlje, Sela na Krasu,
Vojščica, Temnica

število naselij v občini

15

naselja

Bilje, Hudi Log, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Miren,
Nova vas, Novelo, Opatje selo, Orehovlje, Sela na Krasu, Temnica, Vojščica,
Vrtoče

število prebivalcev v občini (2018)

4.885

gostota naseljenosti občine (2018)

77,8 prebivalcev na km2

število gospodinjstev v občini (2018)

1.828

povprečna velikost gospodinjstva (2018)

2,6 prebivalcev na gospodinjstvo

število družin v občini (2018)

1.460

indeks staranja prebivalstva občine (2018)

143,2

povprečna starost preb. občine (2018)

44,7 let

naravni prirast občine (2017)

8

skupni prirast občine (2017)

19

Vir: SURS.

Število prebivalcev občine iz leta v leto stalno niha, v zadnjem obdobju pa predvsem zaradi negativnega
selitvenega prirasta med občinami v RS, število prebivalcev občine pada. Danes v občini živi 4.885 prebivalcev, in
sicer 2.462 moških in 2.423 žensk. Ti tvorijo 1.828 gospodinjstev, pri čemer povprečna velikost gospodinjstva
znaša 2,6 oseb. V preteklosti je število prebivalcev naraščalo predvsem zaradi priselitev iz tujine in naravnega
prirasta, danes pa se število prebivalcev ohranja predvsem zaradi naravnega prirasta in v zelo nizki meri zaradi
priselitev iz tujine. Selitveni prirast med občinami v RS pa je v opazovanem obdobju skozi leta stalno negativen,
razen z izjemo leta 2016 in 2017, ko je zopet pozitiven. Skupni prirast Občine Miren-Kostanjevica je danes v večji
meri odvisen od naravnega prirasta, njegovo nihanje pa pogojuje predvsem selitveni prirast. V preteklosti je bil
selitveni prirast in posledično skupni prirast pozitiven predvsem zaradi priselitev iz tujine, danes pa je pozitiven
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zaradi ponovnega pozitivnega naravnega prirasta, selitvenega prirasta s tujino in tudi prirasta med občinami v RS.
Starostna struktura prebivalstva je za slovenske razmere že razmeroma slaba. Povprečna starost prebivalstva
občine znaša 44,7 let, kar je enako kot povprečje regije (44,7 let) ter višje od povprečja države (43,3 let). Ravno
tako je v občini že zelo slab tudi indeks staranja prebivalstva, ki znaša 143,2, ki je nižje od povprečja regije (149,9)
in višje od povprečja države (130,6).
Obstoj sedanjih naselij na območju Občine Miren-Kostanjevica sega že v prazgodovino in antiko. O tem pričajo
številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč v Mirnu in v Biljah. Najzanimivejše
turistične točke v občini so: Mirenski grad z romarsko cerkvijo Žalostne Matere Božje iz 13. stoletja; Trstelj kot
najvišji hrib in najvišja razgledniška točka v občini, z urejenimi planinskimi potmi in planinsko kočo »Trstelj«;
Kraške jame (mnoge še neraziskane), globoke tudi do 70 m, primerne za jamarski šport; kolesarske poti in
sprehajalne poti ter znamenitosti iz 1. svetovne vojne v okviru nastajajočega projekta Poti miru na Krasu.
Priljubljena turistično-zgodovinska točka občine je tudi »Pomnik miru in razgledni stolp Cerje«. Na reki Vipavi je
zelo razširjeno športno ribištvo. V času delovanja občine je bilo ogromno storjenega na področju razvoja cestne in
komunalne infrastrukture. Občina si zelo prizadeva skrbeti za okolje in prostor, za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva, ustrezne ekonomsko-poslovne infrastrukture, kmetijstva, turizma, športno-rekreacijskih in
kulturnih dejavnosti, šolstva predvsem na območju njenega podeželja.
Slika 1:

Zemljevid Občine Miren-Kostanjevica.

Vir: GIS.

Razvoj poselitve v Občini Miren-Kostanjevica v zadnjem obdobju opredeljuje predvsem urbana koncentracija v
ravninskem delu občine, kjer živi cca 68% vseh prebivalcev. Kritičnega praznjenja zaenkrat še ni opaziti nikjer,
vendar obstaja nevarnost, da se to zgodi. Celotno območje Krasa v občini, razen Opatjega sela, je že opredeljeno
kot demografsko ogroženo območje.
Edini urbani naselji v občini sta Miren in Bilje. Vsa ostala naselja sodijo med vasi, saj nobeno od naselij ne dosega
praga 500 prebivalcev. Kljub temu, da nimata zadostnega števila prebivalcev, naselji Kostanjevica na Krasu in
Opatje selo sodita med podeželska naselja, saj opravljata funkcijo lokalnih središč.
Tudi oskrbne dejavnosti ter zaposlitvene možnosti so skoncentrirane v naseljih ravninskega dela občine,
predvsem v Mirnu in Biljah. Kljub temu je Miren kot občinsko središče, predvsem v odnosu do ostalih občinskih
središč v neposredni bližini Nove Gorice (Renče, Šempeter pri Gorici), še vedno prešibek. V Mirnu bi bilo potrebno
izboljšati nivo opremljenosti s centralnimi dejavnostmi, predvsem pa okrepiti zaposlitvene možnosti.
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2.2

Analiza obstoječega stanja

V Občini Miren-Kostanjevica se v zadnjem obdobju srečujejo z vedno večjim številom turistov, ki povprašujejo po
prostorih za parkiranje lastnih avtodomov oziroma postavitve šotorov. Le-teh pa na območju občine trenutno ni,
kar pa pomeni da se s tem izgublja tudi potencialni prihodek iz turistične in gostinske dejavnosti.
Območje obravnave investicijskega projekta se nahaja v naselju Sela na Krasu v Občini Miren-Kostanjevica.
Naselje Sela na Krasu je eno izmed treh naselij, ki tvorijo KS Sela na Krasu. So strnjena vas na zahodnem robu
Komenskega Krasa pod Strloko na nadmorski višini 231 metrov in šteje 149 prebivalcev. Glede na svojo lego Sela
na Krasu nudijo razgled na Jadransko morje, ki je še lepši z bližnjega vrha Kremenjak v obmejni Rebri. Cesta za
Sela se odcepi od glavne ceste Opatje selo–Kostanjevica in nas skozi Hudi log in Korita pripelje v Sela in se nato
strmo spusti v Brestovico, ki je že v komenski občini. Na začetku vasi je odcep krajevne ceste Sela – Vojščica, ki je
bila asfaltirana leta 1996 in je pomenila eno prvih investicij nove občine. V bližini Sel so kraške jame Trščica,
Ljubljanca, Figovca, Globoka dolina ali Bučeva jama ter Drejčkova jama. Na vaškem trgu je župnijska cerkev Marije
Vnebovzete, tu je pa tudi vaški vodnjak, ki ga je krajevna skupnost pred kratkim obnovila. Za popestritev vaške
podobe je pomembna tudi osmica.
Slika 2:

Obstoječe stanje območja predvidenega za izvedbo posegov.

Vir: PISO, Občina Miren-Kostanjevica, 05/2019.

Gradbena parcela (parcela št. 1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na Krasu) predvidena za izgradnjo kampa se
nahajajo nad kraškim robom v kraju Sela na Krasu. Sama gradbena parcela ima južno orientacijo in meji na gozdne
in kmetijske površine. Območje ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren–Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 85/2013, št. 10/2014 - sprem. in dop. 1, št. 50/2014 - sprem. in dop. 2, št. 87/2015 - sprem. in dop. 3, 21/2016
- sprem. in dop. 4). Namenska raba prostora je stavbno zemljišče (pozidano zemljišče) s podrobno namensko
rabo BT-površine za turizem (oznaka urejanja prostora je SE10). Na zemljišču je urejeno razsvetljeno športno
igrišče, balinišče in otroško igrišče, manj zahtevan zidan objekt za shrambo orodja ter manjši zidani objekt za
sanitarije. Stavbi sta priključeni na električno omrežje, TK omrežje in vodovod.
Obstoječa objekta sta zidana na klasičen način, iz opečnih modularnih blokov z zidnimi AB vezmi ter z AB stenami.
Strehi sta ravni, horizontalna konstrukcija je AB plošča. Shramba orodja je urejena na sredini južne stranice
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športnega igrišča, sanitarije so urejene na platoju južno od obstoječega balinišča. Obstoječe balinišče in športno
igrišče sta urejeni na severnem osrednjem delu gradbene parcele. Teren pada v blagem naklonu – igrišči sta
obzidani tako, da je na južnem robu balinišča med 40 in 80 cm višinske razlike. Na južnem robu športnega igrišča
je zaradi padca terena od vzhoda proti zahodu med 50 in 200cm višinske razlike. Obstoječe otroško igrišče je
urejeno na osrednjem platoju med obema stavbama.
Slika 3:

Obstoječe območje predvidenih posegov.

Vir: Google Zemljevidi, 05/2019.

Območje predstavlja eno izmed planiranih rekreacijskih in turističnih točk na območju občine. Zaradi njegove
lokacije (neposredna bližina državne meje) pa je primerno tudi za ureditev dodatnih kapacitet za kampiranje
(tako šotorišča kot tudi za avtodome), ki jih tako na območju občine in sosednjih občin primanjkuje (jih poleg
predvidenega kampa v Vrtojbi v Občini Šempeter-Vrtojba ter kampa na Lijaku praktično ni).

2.3

Razlogi za investicijsko namero

V Občini Miren-Kostanjevica in tudi širše primanjkuje ustreznih nastanitvenih kapacitet/površin v naravi (kampi za
šotorišča in avtodome) ter tudi trženje le-teh. Naravne danosti so lepe in so primerne za razvoj turizma. Občina pa
opaža, da bi za nadaljnji razvoj bilo še potrebno urediti turistični vidik. Ljudje, ki prihajajo bi lahko na tem območju
ostali še za kakšen dan ali dva, vendar ob neobstoječih nastanitvenih možnostih to ni mogoče. Kot rešitev vidi
občina v tem, da uredi parkirišče za avtodome in kamp v naselju Sela na Krasu, na obstoječem območju zunanjih
površin za namene družabnega in rekreacijskega druženja prebivalcev. S tem bi se območje tržilo kot avtodomom
prijazno in dostopno območje. Avtodomi so zelo priljubljeni med popotniki, vendar slabo razvita infrastruktura letem onemogoča prihod in ostanek na določenih krajih. V kolikor občini uspe zagotoviti površine za kampiranje za
avtodome in ostale popotnike s šotori, bo pridobila veliko prednost pred ostalimi območji, ki takšne
infrastrukture ne premorejo. Popotniki bodo tako prihajali v njeno območje in se ne bodo samo peljali mimo,
temveč se bodo tudi ustavili za oddih. To pa je pomembno za lokalne ponudnike, ki si lahko obetajo zaslužek,
občina pa koriščenje že obstoječe in novo-nastajajoče športne, rekreacijske, prostočasne in ostale kulturne in
družbene infrastrukture. Prihodki, ki bi bili ustvarjeni pa bi bili namenjeni za vzdrževanje in nadaljnjo širjenje
območja. Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega
pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi opravljanje nalog s
področja gostinstva, turizma in kmetijstva ter pospeševanje razvoj športa in rekreacije.
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Glavni razlogi za investicijsko namero na podlagi vsega napisanega so:
ð implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju turizma, podeželja, športa
ter regionalnega razvoja;
ð obogatitev in razvoj turistične in športno rekreacijske infrastrukture občine;
ð zagotovitev novih prenočitvenih kapacitet na območju novozgrajenega in urejenega kampa v naselju
Sela na Krasu ter na širšem območju občine; ter s tem potencialno povečanje števila turistov in
posledično nočitev v občini;
ð ureditev ustreznih rekreacijskih površin na območju naselja Sela na Krasu (potreba po zagotovitvi
ustreznih površin za športno rekreacijske in prostočasne namene, ki prispevajo k zdravemu načinu
življenja (le-teh primanjkuje), kar bi izboljšalo pogoje za razvoj športno rekreacijske in prostočasne
dejavnosti na območju naselja, občine in območju LAS;
ð novi trendi v turizmu – trendi v avtodomarskem turizmu izkazujejo vedno večjo potrebo po urejenem
postajališču za avtodome (Vedno več ljudi počitnikuje z avtodomi, ter vedno večje je povpraševanje po
primernih postajališč za avtodome. Zaradi tega se je Občina Miren-Kostanjevica odločila pristopiti k
izvedbi projekta. Želja je, da se čim več turistov ustavi v kraju – občini ter preživi dodatno dan ali dva, z
odkrivanjem znamenitosti kraja – občine.);
ð doživljajski turizem, ki združuje turistično ponudbo na temelju doživljajskih, rekreacijskih, športnih,
dediščinskih in domišljijskih aktivnosti (Ta usmeritev združuje ponudbo postajališča za avtodome,
doživljajskih praks, tematskih usmeritev, ki spodbujajo pri turistih posebna doživetja in občutja.
Povpraševanje po avtentičnih izkušnjah, vključujoč kulturo in stik z naravo, neprestano narašča);
ð pozitivno vplivanje na trajnostni razvoj območja ter omogočanje obiskovalcu/turistu z avtodomom,
kamp prikolico ali popotniku s šotorom ustrezno urejeno območje kampa s kakovostno oskrbo ter
posledično pozitivno izkušnjo, ker bo povečalo/privabilo večje število obiskovalcev na območje in
omogočilo razvoj novih turističnih in ostalih dejavnosti;
ð urejena turistična in rekreacijska infrastruktura manjšega obsega bo povečala prepoznavnost in
privlačnost območja, kar bo vplivalo tudi na višjo kakovost življenja v lokalnem okolju in širše;
ð približevanje športa in rekreacije v naravi prebivalcem občine ter povezava športno rekreacijske
dejavnosti s turizmom;
ð povezovanje lokalnih ponudnikov na tem območju s področja turizma, gostinstva, kmetijstva, kulture in
športa;
ð vzpostavitev celovite infrastrukturne podpore različnim družbenim, rekreacijskim in športnim
programom in sorodnim ter dopolnilnim dejavnostim, turizmu, programu medgeneracijskega druženja
ipd. na lokalni, regionalni in državni ravni;
ð povečanje zanimanja za aktivno preživljanje prostega časa v naravni;
ð zagotovitev pogojev za kvalitetno in aktivno življenje občanov in izboljšanje možnosti vključevanja vseh
skupin prebivalstva v družbeno življenje;
ð razvoj naselja Sela na Krasu in občine ter območja LAS v objemu sonca;
ð izboljšanje podobe obravnavanega območja posegov, ki so v lasti občine, ter vzpostavitev
infrastrukturnih pogojev za trajnostni razvoj;
ð spodbujanje potencialov za razvoj novih proizvodov in storitev ter s tem dvig kvalitete življenja lokalni
prebivalcev;
ð izboljšanje turistične ponudbe občine (ponudba novih turistični produktov) z zagotovitvijo pogojev za
razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma in ostalih zelenih storitev;
ð pridobitev urejenih površin v naravi za koristno in zdravo preživljanje prostega časa in druženje
prebivalcev vseh starostnih skupin ter s tem prispevati oziroma spodbuditi medgeneracijsko druženje in
sodelovanje in zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa vseh prebivalcev;
ð prispevanje k realizaciji ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS v objemu sonca na vseh štirih tematskih
področjih, saj predmetna operacija prispeva tako k ustvarjanju novih delovnih mest (neposrednih in
vzporednih), razvoju osnovnih storitev z namenom izboljšanja kakovosti življenja na območju LAS,
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ð
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varstvu okolja in ohranjanju narave kot potencial za turistični razvoj območja ter s tem prispevati tudi k
večji vključenosti vseh ranljivih skupin;
z novo ponudbo območja prispevati k dvigu konkurenčnosti, pridobivanju novih znanj in prenos dobrih
praks, kar naj bi vplivalo na višjo kakovost življenja v lokalnem okolju in širše;
povezovanje lokalnih ponudnikov na tem območju s področja turizma, gostinstva, kmetijstva, kulture in
športa;
zagotavljanje pogojev za kvalitetno in aktivno življenje občanov in izboljšanje možnost vključevanja vseh
skupin prebivalstva v družbeno življenje;
prispevanje okoljskemu, gospodarskemu, družbenemu, kulturnemu in socialnemu razvoju naselja Sela na
Krasu, krajevne skupnosti in občine ter območja LAS v objemu sonca.

Investitor Občina Miren-Kostanjevica načrtuje novogradnjo kampa in ostalih rekreacijskih površin v naselju Sela
na Krasu. Predvidena je ureditev kampa s parkirišči za ustavljanje ter počitnikovanje z avtodomi in šotori ter
športno rekreacijskih in prostočasnih površin v naravni z vso potrebno infrastrukturo za njihovo nemoteno
obratovanje. Tako urejena infrastruktura bo omogočila obiskovalcu, popolno oskrbo avtodoma, ponudila
storitev v obliki urejenega postajališča in prenočitvenega prostora kot fizične infrastrukture manjšega obsega,
zadovoljila potrebe popotnika z avtodomom ter zagotovila kakovostno izkušnjo. Urejeno območje kampa s
pripadajočo infrastrukturo bo istočasno nudilo tudi možnost konceptualne povezave krajev, destinacije,
znamenitosti (na območju kampa se bo ustrezno promoviralo občino in regijo kot turistično destinacijo). Tako
integriran proizvod z mednarodnim tržnim potencialom, bo tržil kraj za obisk turistov.
Projekt ureditve rekreacijskega območja s kampom na območju naselja Sela na Krasu (urejena turistična ter
športno rekreacijska in prostočasna infrastruktura) odpravlja pomanjkljivosti turistične in ostale ponudbe v
občini in regiji, območja LAS v objektu sonca ter tudi širše, saj nudi možnost povezovanja z ostalimi občinami na
območju Slovenije kot tudi Italije v obliki čezmejnega sodelovanja. Učinki dolgoročnega načrtovanja so vidni v
obliki dodane vrednosti, ki pomeni zagotovitev ustrezno urejene turistične in športno rekreacijske infrastrukture,
ki pozitivno vpliva na razširitev, popestritev in dvig kakovosti turistične in športno rekreacijske ponudbe v občini
in regiji ter širše, povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev; usmerjenost le-teh tudi v doživljanje
kulturne in naravne dediščine območja.
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3

OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1

Razvojne možnosti in c ilji investicijskega projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih športno rekreacijskih površin (športno in
otroško igrišče ter balinišče), parkovnih površin ter nočitvenih kapacitet v okviru novozgrajenega kampa
(avtodomi in šotorišča) v naselju Sela na Krasu v Občini Miren-Kostanjevica ter s tem pridobiti urejeno, ustrezno
in varno novo športno rekreacijsko in turistično (nočitveno) infrastrukturo občine. S tem želi občina uresničiti
javni interes po urejeni, manjkajoči športno rekreacijski in turistični (nočitveni) infrastrukturi na svojem območju.
Z izvedbo projekta se bo zagotovilo nove prenočitvene kapacitete na območju novozgrajenega kampa ter na
širšem območju občine; ter s tem potencialno povečanje števila turistov in posledično nočitev v občini, poleg tega
pa se bo tudi uredilo ustrezne športno rekreacijske površine na območju naselja Sela na Krasu, ki bodo
pripomogle k zdravemu načinu življenja lokalnih prebivalcev in obiskovalcev, saj bodo izboljšani pogoji za razvoj
športno rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti na območju naselja, krajevne skupnosti in občine.
Specifični cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Sela na Krasu:
ð v okviru 1. Faze projekta urediti kamp za sprejem avtodomov, kamp prikolic in za postavitev šotorišč ter
ureditev rekreacijskih površin v naravi (48 parkirnih mest, od tega 14 parkirnih mest za avtodome) ter
ð v okviru 2. Faze projekta zgraditi nov gostinski objekt, neto tlorisne površine 148,42 m2, v okviru
katerega bo recepcija, bar s teraso, sanitarije in pomožni prostori, ki bo namenjen tudi za družbene
krajevne prireditve skozi celo leto.
Cilj investicijskega projekta je tudi pospešiti skladen razvoj z uravnoteženim družbenim, gospodarskim in
turističnim razvojem, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske
ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v Občini MirenKostanjevica. Z urejenim kampom in rekreacijskim območjem bo občina poskrbela tudi za svojo prepoznavnost
med ljubitelji avtodomov in turisti popotniki, ki bi drugače potovali skozi občino, ne da bi se kje ustavili na
njenem območju. Ta urejena infrastruktura pa jih bo ravno prepričala v prihod v občino in za podaljšan oddih.
Splošni cilji investicijskega projekta so:
ð urediti turistično prometno (za sprejem avtodomov, kamp prikolic in za postavitev šotorov) in športno
rekreacijsko infrastrukturo na območju občine in območju LAS v objemu sonca;
ð povečati/privabiti večje število obiskovalcev/turistov na območju občine;
ð omogočiti obiskovalcu/turistu z avtodomom, kamp prikolico ali popotniku s šotorom ustrezno urejeno
območje kampa s kakovostno oskrbo ter posledično pozitivno izkušnjo;
ð pozitivno vplivati na trajnostni razvoj območja;
ð obogatiti in razviti turistično, športno rekreacijsko in družbeno infrastrukturo občine;
ð spodbuditi potenciale za razvoj novih proizvodov in storitev ter s tem dvig kvalitete življenja lokalni
prebivalcev;
ð zagotoviti/pridobiti nove prenočitvene kapacitete na območju novozgrajenega in urejenega kampa v
naselju Sela na Krasu ter na širšem območju občine; ter s tem povečati število potencialnih turistov in
posledično nočitev v občini;
ð omogočiti nastanitvene možnosti v občini in na območju LAS v objemu sonca za koristnike
»kampovskih« kapacitet;
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izboljšati turistično ponudbo občine (ponudba novih turistični produktov) z zagotovitvijo pogojev za
razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma in ostalih zelenih storitev;
urediti ustrezne površine na območju naselja Sela na Krasu, kar bi izboljšalo pogoje za razvoj športno
rekreacijske, družbene, kulturne in prostočasne dejavnosti na območju naselja in občine;
pridobiti urejene površine v naravi za koristno in zdravo preživljanje prostega časa in druženje
prebivalcev vseh starostnih skupin ter s tem prispevati oziroma spodbuditi medgeneracijsko druženje in
sodelovanje in zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa vseh prebivalcev;
prispevati k realizaciji ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS v objemu sonca na vseh štirih tematskih
področjih, saj predmetna operacija prispeva tako k ustvarjanju novih delovnih mest (neposrednih in
vzporednih), razvoju osnovnih storitev z namenom izboljšanja kakovosti življenja na območju LAS,
varstvu okolja in ohranjanju narave kot potencial za turistični razvoj območja ter s tem prispevati tudi k
večji vključenosti vseh ranljivih skupin;
nova ponudba območja bo prispevala k dvigu konkurenčnosti, pridobivanju novih znanj in prenos dobrih
praks, kar naj bi vplivalo na višjo kakovost življenja v lokalnem okolju in širše;
izboljšati prepoznavnost in privlačnost območja naselja, krajevne skupnosti, občine in območja LAS v
objemu sonca;
približati šport in rekreacijo v naravi prebivalcem občine ter povezati športno rekreacijske dejavnosti s
turizmom;
krepiti zdravstveno stanje ljudi zaradi prihoda v rekreacijsko območje;
koristiti naravne danosti območja in občine v celoti;
povezati lokalne ponudnike na tem območju s področja turizma, gostinstva, kmetijstva, kulture in
športa;
vzpostaviti celovito infrastrukturno podporo različnim športnim, rekreacijskim, družabnim ipd.
programom in sorodnim ter dopolnilnim dejavnostim, turizmu, programu medgeneracijskega druženja
ipd. na lokalni, regionalni in državni ravni;
povečati zanimanje za aktivno preživljanje prostega časa v naravni;
zagotoviti pogoje za kvalitetno in aktivno življenje občanov in izboljšati možnost vključevanja vseh
skupin prebivalstva v družbeno življenje;
prispevati k okoljskemu, gospodarskemu, družbenemu, kulturnemu in socialnemu razvoju naselja Sela
na Krasu, krajevne skupnosti in občine ter območja LAS v objemu sonca;
izboljšati podobo obravnavanega območja posegov, ki je v lasti občine, ter vzpostaviti infrastrukturne
pogoje za trajnostni razvoj;
uresničiti razvojne vizije občine.

Urejene površine kampa ter rekreacijske in ostale površine bodo vplivale tudi na urejenost samega življenjskega
prostora občanov, kar bo omogočilo oziroma dvignilo razvojne možnosti družbe. Izvedba investicijskega projekta
bo tako v relativno kratkem času zagotovila dvig ravni življenjskih razmer na območju naselja, občine in regije ter
s tem bo pripomogla k ohranjanju poseljenosti (predvsem mlajšega prebivalstva) ter k trajnostnemu razvoju
naselja Sela na Krasu in same občine. Izvedba investicijskega projekta bo tako pripomogla zlasti k izboljšanju
kakovosti življenja v občini zaradi na novo urejenih površin za aktivno preživljanje prostega časa, za povečanje
turistične ponudbe območja ter bo tako omogočila razvoj naselja.
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3.2

Usklajenost investic ijskega projekta z razvojnimi strategijami in
politikami
3 . 2. 1

U s kla je nos t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta z o bč ins ki mi ra zv o jnimi s t ra te gija mi,
p o litika mi, do ku me nti in p ro gra mi

Investicijski projekt je skladen/usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, strategijami, politikami, dokumenti in
programi ter bo s potrditvijo DIIP-a vključen v Načrt razvojnih programov Občine Miren-Kostanjevica ter v
Proračunu Občine Miren-Kostanjevica.

3 . 2. 2

U s kla je nos t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta z dru gimi ra zv o jnimi s tra te gi ja mi,
p o litika mi, do ku me nti in p ro gra mi v Slo v e niji i n EU

Investicijski projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov ter z zakonodajo v Sloveniji
in EU. Obravnavani investicijski projekt je usklajen/skladen z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030 (SRS
2030; 12/2017) in vsemi glavnimi dokumenti, ki se nanašajo na projekt, kot so:
▫ Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020;
▫ Program razvoja podeželja republike Slovenije (PRP) za obdobje 2014-2020;
▫ Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca za obdobje 2014-2020;
▫ Regionalnega razvojnega programa Severno primorske regije 2014-2020;
▫ Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS).
V tabeli 2 je prikazana usklajenost obravnavanega investicijskega projekta z ukrepi in cilji razvojnih strategij,
politik, dokumentov in programov v Sloveniji in EU. Glede na vse ugotovitve vidimo, da je investicijski projekt
usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in
programi ter uresničuje javni interes tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni.
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Tabela 2:

Prikaz usklajenosti investicijskega projekta z razvojnimi strategijami, politikami in programi.

Razvojna strategija /
politika

STRATEGIJA RAZVOJA
SLOVENIJE 2030
(SRS 2030)

OPERATIVNI PROGRAM
ZA IZVAJANJE EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE
(OP EKP) v obdobju 20142020

PROGRAM RAZVOJA
PODEŽELJA REPUBLIKE
SLOVENIJE (PRP) za
obdobje 2014-2020

USKLAJ ENO ST i nves tic ijsk eg a pr oje kta
SRS 2030 je krovni razvojni dokument Republike Slovenije, ki temelji na usmeritvah Vizije razvoja
Slovenije 2050, razvojnem izhodišču in mednarodnih zavezah Slovenije ter trendih in izzivih na
regionalni, državni, evropski in globalni ravni. Le-ta vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja za
uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta v
okviru OZN (Agenda 2030). Osrednji strateški cilj SRS 2030: Slovenija, država kakovostnega življenja za
vse t.j. zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki se ga bo uresničilo z uravnoteženim gospodarskim,
družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in
priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno
povezanimi razvojnimi cilji postavlja nova dolgoročna razvojna strategija temelje razvoja Slovenije. Z
vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med
države, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe. SRS 2030 opredeljuje 5
strateških usmeritev, ki bodo pripomogle k višji kakovosti življenja ljudi:
▫
vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
▫
učenje za in skozi vse življenje,
▫
visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
▫
ohranjeno zdravo naravno okolje in
▫
visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.
Obravnavani investicijski projekt bo neposredno zasledoval tri strateške usmeritve, in sicer vključujoča,
zdrava, varna in odgovorna družba, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za
vse ter ohranjeno zdravo naravno okolje, saj se ne posredno ujema z Razvojnim ciljem 1: Zdravo in
aktivno življenje, ki se osredotoča za kakovostno življenje vseh generacij prebivalstva s pomenom
zdravega in aktivnega življenjskega sloga skozi celoten življenjski cikel, Razvojnim ciljem 3: Dostojno
življenje za vse ter z Razvojnim ciljem 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov. Občina bo z izvedbo
obravnavanega projekta zasledovala navedene razvojne cilje iz SRS 2030, saj iz vsega navedenega v tem
dokumentu vidimo, da so cilji obravnavanega investicijskega projekta skladni z razvojnimi prioritetami in
cilji SRS 2030.
OP EKP 2014-2020 je strateški izvedbeni dokument, ki je podlaga za črpanje 3,2 milijarde € razpoložljivih
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in
Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. V dokumentu so opredeljena prednostna področja
vlaganj v tekočem programskem obdobju in je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo ter
Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega
sklada EU, tako da je zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Projekt je usklajen s cilji
OP EKP 2014-2020, in sicer s prednostno osjo 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,
in sicer z njenim specifičnim ciljem 7: »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost –
Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS«, saj bo pripomogel k
vključevanju večjega števila prebivalstva v skupne prostočasne aktivnosti, oblikoval oziroma izboljšal
pogoje za razvoj novih storitev in produktov ter tako izboljšal kvaliteto življenja prebivalcev ter
posredno tudi ustvarjal potencialna nova delovna mesta, predvsem na področju turistične in gostinske
dejavnosti.
PRP 2014–2020 je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki
predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli
na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. V okviru strategije je Slovenija opredelila 6
težišč ukrepanja. Predmetni projekt se navezuje na peto težišče ukrepanja, ki pravi: »Zelena delovna
mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«, saj z
zagotavljanjem skladnega in vzdržnega razvoja podeželja je potrebno poleg vlaganj v razvoj v osnovno
infrastrukturo vlagati tudi v razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, zlasti takih, ki prispevajo
k višji socialni vključenosti. Z izvedbo predmetnega projekta se sledi navedenim ukrepom v PRP 20142020.
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Strategija lokalnega
razvoja za lokalno
akcijsko skupino LAS V
OBJEMU SONCA za
obdobje 2014-2020

REGIONALNI RAZVOJNI
PROGRAM (RRP)
SEVERNO PRIMORSKE
REGIJE za obdobje 20142020

Strategija lokalnega razvoja za LAS V OBJEMU SONCA za obdobje 2014–2020 opredeljuje izhodišča za
lokalni razvoj na območju petih občin, in sicer MO Nova Gorica, Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica,
Občine Renče-Vogrsko in Občine Šempeter-Vrtojba. Lokalno partnerstvo je iz analize razvojnih potreb in
možnosti območja ter iz lokalnih pobud prebivalstva identificiralo vsa štiri tematska področja, ki jih je
Evropska unija določila kot ključne izzive v programskem obdobju 2014-2020 in kot pomembna področja
za uravnotežen nadaljnji razvoj območja LAS V OBJEMU SONCA. LAS v objemu sonca bo tako podprla
operacije, ki bodo reševale lokalne razvojne potrebe prebivalcev in izkoriščale razvojne možnosti
območja v skladu s cilji štirih ključnih tematskih področij ukrepanja, in sicer:
ð Tematsko področje 1 (TP 1): Ustvarjanje delovnih mest
ð Tematsko področje 2 (TP 2): Razvoj osnovnih storitev
ð Tematsko področje 3 (TP 3): Varstvo okolja in ohranjanje narave
ð Tematsko področje 4 (TP 4): Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Projekt je po svojem osnovnem namenu usklajen s splošnim ciljem in posebnimi cilji iz vseh štirih
tematskih področij, saj neposredno in posredno zasleduje splošne in posebne cilje vsakega izmed
področij. Glede na predvidene cilje, ki jih projekt zasleduje, bo pripomogel k doseganju naslednjih ciljev
SLR, in sicer neposredno cilje TP 2, splošni cilj C2 »z uvajanjem novih storitev izboljšati kakovost življenja
na območju LAS«, poseben cilj C2.1 »Spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete
življenja prebivalcev« ter C2.2 »Zagotoviti priložnosti za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega,
kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov« (razvoj nove turistične
ponudbe z vključevanjem lokalnega prebivalstva z njihovimi proizvodi in storitvami), saj zasleduje
ukrepa U2.1 in U2.2; cilje TP3, splošni cilj C3 »Spodbujati trajnostno upravljanje z okoljem in izkoristiti
razvojno-turistične potenciale območja LAS ob upoštevanju ohranjanja kulturne dediščine, narave in
njenih danosti«, posebnim ciljem C3.1 »Ohraniti naravne danosti, naravne vrednote, biotsko
raznovrstnost in kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja« (izkoristilo se bo naravno in
kulturno dediščino območja ter jo vključilo v novo turistično ponudbo) ter cilje TP4, splošni cilj C4
»Pospeševati socialno vključenost vseh prebivalcev na območju LAS, predvsem ranljivih skupin«,
posebnim ciljem C4.2 »Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in zagotoviti kakovostno preživljanje
prostega časa« (območje kampa bo namenjeno druženju in preživljanju prostega časa vseh starostnih
skupin prebivalstva, saj bo nova infrastruktura dostopna za vse); posredno pa bo projekt zasledoval tudi
cilje TP1, splošni cilj C1 »S spodbujanjem povezovanja, inovativnosti in kreativnosti prispevati k novim
zelenim delovnim mestom in konkurenčnejšemu območju LAS«, in obema posebnima ciljema, saj bodo z
izvedbo projekta vzpostavljeni pogoji za nastajanje novih delovnih mest tako v kampu kot tudi v okviru
drugih ponudnikov različnih storitev. Iz vsega navedenega vidimo, da izvedbo projekta uresničuje
strategijo in njene cilje.
Projekt je usklajen in posredno zasleduje tudi cilje RRP Severno primorske regije 2014-2020. Razvojna
vizija regije: »Severno primorska regija bo ena od najuspešnejših srednjeevropskih regij. Z inovativnostjo
in povezovanjem bo dosegala trajno in dolgoročno gospodarsko rast, ob tem pa ohranjala naravna in
kulturna bogastva za kvaliteto življenja sedanjih in prihodnjih rodov«. Večjo uspešnost, prepoznavnost,
razvojno in gospodarsko moč regije bodo spodbudili v okvirih in pogojih, ki jih vzpostavljajo država,
direktive Evropske unije ter globalno soodvisen svet. Strateški cilji regije v programskem obdobju 20142020 so: dvigniti konkurenčnost, inovativnost v regiji in na ta način prispevati k večanju zaposlenosti v
Goriški regiji predvsem s/z: spodbujanjem konkurenčnosti in inovativnosti v gospodarstvu, izboljšanjem
kompetenc za povečanje zaposljivosti, povečanjem konkurenčnosti regionalne turistične destinacije
Smaragdna pot in s spodbujanjem podjetniških pristopov k razvoju podeželja; izboljšati pogoje za
kakovostnejše življenje prebivalcev regije predvsem z: izvajanjem ukrepov za zmanjšanje neenakosti in
večanje socialne vključenosti prebivalstva, ohranjanjem in razvojem snovne in nesnovne dediščine in z
zagotavljanjem ustreznih stanovanjskih pogojev; ter zagotoviti trajnostni, okoljski, prostorski in
infrastrukturni razvoj regije predvsem s/z: spodbujanjem trajnostnega prostorskega razvoja regije,
notranjim sodelovanjem in povezovanjem navzven, krepitvijo dostopnosti in trajnostne mobilnosti v
podporo konkurenčnosti regije, ohranjanjem in varstvom okolja in s spodbujanjem učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije ter z ohranjanjem naravne in kulturne krajine.
Investicijski projekt bo pripomogel k doseganju prvega (posredno tudi tretjega) strateškega cilja regije v
programskem obdobju 2014–2020. Razvojno vizijo in strateške cilje bo regija uresničevala s programi,
ukrepi in projekti v okviru navedenih treh razvojnih strategij oz. razvojnih prioritet, t.j.:
1.
dvig konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji;
2.
izboljšanje kakovosti življenja; ter
3. trajnostni, okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije.
Investicijski projekt bo po svojem osnovnem namenu omogočil neposredno in tudi posredno doseganje
ciljev vseh treh razvojnih prioritet. Projekt je posredno usklajen z RP 1 »Dvig konkurenčnosti,
inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji«, ukrepom U4 Trajnostni razvoj podeželje, v okviru
katerega je predvidena Aktivnost 1: Razvoj lokalne oskrbe in dvig konkurenčnosti lokalnih proizvodov in
storitev na globalnem trgu. Poleg tega pa neposredno zasleduje cilje RP 2 »Izboljšanje kakovosti
življenja«, saj je usklajen z ukrepom U 1: Izboljšanje pogojev za življenje posameznih kategorij
prebivalcev«, in sicer za Aktivnostjo 3: Izboljšanje pogojev na področju družbenih dejavnosti.
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STRATEGIJA
PROSTORSKEGA
RAZVOJA SLOVENIJE
(SPRS)

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v
prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj
v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. SPRS skladno s cilji
prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje zasnovo bodočega prostorskega razvoja in prioritete ter
usmeritve za njegovo doseganje. Prioritete v zasnovi so: enakovredna vključenost Slovenije v evropski
prostor, policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen
razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter
izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja, krepitev prepoznavnosti
kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi
potenciali in problemi. SPRS opredeljuje, da se za skladen in uravnotežen gospodarski ter družbeni
razvoj Slovenije in za razvoj vsakega njenega posameznega območja razvija urbani sistem, ki temelji na
povezanem omrežju urbanih naselij. Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni se spodbuja usklajeno
načrtovanje in uresničevanje projektov s področja organizacije in delovanja gospodarstva, javnih služb in
drugih dejavnosti v omrežju urbanih naselij. Operacija bo usklajena z naslednjimi cilji prostorskega razvoja:
▫
Racionalen in učinkovit prostorski razvoj: usmerjenost dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo
največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno
povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja;
▫
Kvaliteten razvoj in privlačnost mest in drugih naselij: zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z
ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih
dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture;
▫
Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi: skladen razvoj območij;
▫
Varstvo okolja: zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo ter
racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki.
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4

PREDSTAVITEV IN OPIS SCENARIJEV IZVEDBE INVESTICIJ SKEGA
PROJEKTA TER IZBOR OPTIMALNEGA SCENARIJA IZVEDBE

4.1

Predstavitev in opis scenarija »z investicijo « v primerjavi z alternativo
»brez investicije« in /ali m in imalno alternativo
4 . 1. 1

Sc e na rij »bre z i nv e s tic ije «

Tabela 3:

Predstavitev scenarija »brez investicije«.

Scenarij »brez investicije«

Invest icija se ne bo izvedl a

Vrsta posega

Ohra ni tev obs toječe ga st an ja

Tehnični vidik

Stanje ostaja nespremenjeno.

Vsebinski vidik

Scenarij »brez investicije« ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se stanje in obstoječe
problematike le še povečujejo, kar pomeni, da na dolgi rok ta scenarij ni sprejemljiv. Na
območju občine še vedno ne bo namestitvenih kapacitet za avtodome, kamp prikolice in
šotore ter ustrezno urejenih rekreacijskih površin v naravi. Ta scenarij pomeni tudi padec
kakovosti življenja v naselju in občini, ne-izkoriščanje razvojnih možnosti občine na področju
turizma, družbenih in kulturnih dejavnosti, športa in rekreacije ter posledično gospodarskih
dejavnosti. Scenarij »brez investicije« predstavlja stanje, ki je v nasprotju z razvojnimi
strategijami in politikami. Ravno tako onemogoča doseganje zastavljenih ciljev in izkoriščanje
razvojnih možnosti obravnavanega območja.

Prednosti

Sredstva ostanejo na razpolago za druge projekte Občine Miren-Kostanjevica.

Slabosti

Usklajenost s strategijami in
politikami ter doseganje ciljev
investicijskega projekta

Scenarij »brez investicije« pomeni nadaljnje pomanjkanje namestitvenih kapacitet (kampa) ter
ustreznih, kakovostnih kapacitet/površin za izvajanje družbenih, kulturnih, športno
rekreacijske dejavnosti ter posledično zmanjšuje možnosti za ustvarjanje novih možnosti za
razvoj turizma in športne dejavnosti. Območje posega bo ostalo neurejeno. Občina tako ne
bo rešila problematike v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih,
družbenih, športnih in rekreacijskih dejavnosti vseh starostnih skupin prebivalstva. Ravno
tako ne bo prišlo do povečanja števila obiskovalcev in nočitev turistov v občini, saj bodo
potencialni obiskovalci/turisti zaradi nezmožnosti prenočitve prisiljeni iti naprej v druge
občine, regije, države. Prostor bo ostal neizrabljen, zaradi svoje neurejenosti pa bo metal
slabo luč na samo podobo naselja in posledično občine. Neustrezna in neurejena javna
infrastruktura gotovo ne pripomore k razvoju kraja, k ohranjanju prebivalstva ipd., kar tudi ni
v skladu z razvojno vizijo občine. Tovrstne stroške ni mogoče natančno prikazati, se pa
nanašajo na primanjkljaj v občinskem proračunu, zaradi vse manjšega števila obstoječega in
občasnega prebivalstva. Scenarij »brez investicije«, upoštevaje navedeno, dolgoročno prinaša
mnogo več negativnih učinkov v primerjavi s stroški izvedbe investicijskega projekta.
Neizkoriščen bo gospodarski potencial občine na področju turistične in gostinske dejavnosti.
Scenarij »brez investicije« ne omogoča doseganje ciljev projekta iz poglavja 3.1 ter ni v skladu
z občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU strategijami in ne uresničuje ciljev investicijskega
projekta. Ravno tako ni usklajena s Strategijo lokalnega razvoja LAS v objemu sonca.

Gradbeno dovoljenje

Ni potrebno.

Pravno lastniško razmerje

Parceli 1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na Krasu so v lasti investitorja Občine MirenKostanjevica in KS Sela na Krasu ter v upravljanju KS Sela na Krasu.

Vrednost inv. projekta

0,00 EUR

Viri financiranja

0,00 EUR

Trajanje izvajanja

0 mesecev
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4 . 1. 2

Sc e na rij »z i nv e s tic ijo «

Tabela 4:

Predstavitev scenarija »z investicijo«.

Scenarij »z investicijo«

Uredi tev ka mp a Sela n a Kras u

Vrsta posega

ods tra nit ev i n n ovogra dn ja

Zahtevnost objekta

Manj zahteven objekt

Klasifikacija objekta

12112 Gostilne restavracije in točilnice

Velikost objekta

Število parkirnih mest: 48 PM, od tega v neposredni rabi kampa: 34 avtomobili in 14 avtodomi
Neto tlorisne površine novega gostinskega objekta: 148,42 m2
Operacija predvideva odstranitev obstoječih objektov ter izgradnjo oziroma ureditev
počitniškega kampa v naselju Sela na Krasu na parcelnih številkah 1687/600 in 1687/601 obe
k.o. Sela na Krasu. Sama gradnja bo potekala v dveh fazah, in sicer:
1. FAZA zajema: odstranitev obstoječih stavb, ureditev parkirnih površin za avtomobile in
avtodome ter ureditev kampa (predmetna faza je tudi predmet prijave projekta na Javni
poziv LAS v objemu sonca)
2. FAZA zajema: odstranitev drugega dela obstoječih stavb ter gradnjo nove gostinske stavbe
Posamična faza se bo izvajala samostojno in ob zaključku se bo za posamezno fazo pridobilo
uporabno dovoljenje. Predvidena je najprej izvedba 1. Faze ter nato še 2. Faze.
Poseg v prostor je opredeljen kot odstranitev in novogradnja manj zahtevnega objekta.
Operacija z vidika tehnične izvedljivosti predstavlja funkcionalno zaokroženo celoto, zato je
ekonomsko najbolj upravičena. Gradnja bo zaradi narave posegov in virov financiranja
potekala fazno. Posamezna faza v okviru operacije predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto
aktivnosti in izpolnjuje natančno določeno funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter
k uravnoteženi in kvalitetni turistični infrastrukturni opremljenosti občine. Instalacijsko se bo
vsa nova infrastruktura navezovala na obstoječe komunalne, instalacijske in cestne priključke.
Za izvedbo projekta je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje št.
351-345/2018/20 je bilo izdano dne 30.01.2019 s strani UE Nova Gorica ter je že pravnomočno.
Po izvedbi posamezne faze v okviru projekta se bo opravilo tehnični pregled in pridobilo
uporabno dovoljenje za izvedena dela v okviru posamezne faze.
Z izvedbo projekta (t.j. scenarija »z investicijo«) se bo zagotovilo ustrezne, kakovostne
prostorske kapacitete za kvalitetno izvajanje športno rekreacijskih in drugih (društvenih,
družabnih, prostočasnih ipd.) dejavnosti ter ustrezne namestitvene dejavnosti za turiste z
avtodomi, kamp prikolicami in šotori, ki bodo tako lahko v občini prenočili večje število dni.
Pridobilo se bo na novo urejeno javno turistično, družbeno in športno rekreacijsko
infrastrukturo. Občina bo tako pridobila nove nastanitvene kapacitete in rekreacijske
površine za preživljanje prostega časa vseh starostnih skupin prebivalstva. Navedeno bo
pozitivno vplivalo na demografski, družbeni, kulturni, socialni pa tudi na ekonomski razvoj
naselja in občine. Vsem generacijam občanov, predvsem mladim, bo omogočeno kakovostno
in zdravo preživljanje prostega časa. Z urejeno in varno infrastrukturo bodo vzpostavljeni
pogoji za izvedbo različnih rekreacijskih dejavnosti. Operacija bo znatno pripomogla k
izboljšanju opremljenosti naselja, občine, območja LAS v objemu sonca in regije. To bo
povečalo obisk občine in posledično tudi promet pri turističnih in drugih ponudniki na
območju občine. Izvedba projekta bo bistveno pripomogla k dvigu kakovosti življenja v
naselju in okolici, saj predstavlja pridobitev urejenega javnega območja, ki bo omogočilo
izvajanje širokega spektra dejavnosti. Pestrejša ponudba prostočasnih aktivnosti in lepši
izgled tega območja naselja bosta vplivala na večjo prepoznavnost naselja, občine in tudi
regije, ter posledično na višje število obiskovalcev/turistov in sam gospodarski razvoj.
Zagotovljena bo skladnost s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšale se bodo možnosti
za turistični in športno rekreacijskih razvoj ter za odpiranje novih delovnih mest (posredna
delovna mesta) oziroma za izboljšanje poslovanja lokalnih gospodarskih subjektov. Scenarij
»z investicijo« občini, naselju in občanom prinaša mnoge koristi, ki se kažejo na dolgi rok in jih
je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje
prebivalstva ter razvoj naselja in občine. Le-ta nedvomno pripomore k napredku naselja in
občine ter je zato družbeno-ekonomsko upravičena.
Urejena, kakovostna in varna javna infrastruktura, med katero sodijo tudi namestitvene
kapacitete v okviru kampa ter rekreacijske površine območja, bo pomembno vplivala na samo
počutje prebivalcev občine in širše (obiskovalcev, turistov ipd.). Istočasno urejena in varna
prometna infrastruktura ter tudi urejena in kakovostna komunalna infrastruktura pa bo
pozitivno vplivala tudi na gospodarski, socialni, družbeni, okoljski in tudi demografski razvoj
naselja in občine. Na območju kampa Sela na Krasu bo zagotovljeno pozitivno bivalno udobje
in zagotovljeni bodo najboljši pogoji za izvajanje vseh predvidenih dejavnosti v okviru
projekta. Vse navedeno bo pozitivno vplivalo na nadaljnji razvoj turizma in rekreacije na
območju občine s podrednim vplivom tudi na druge gospodarske dejavnosti v občini. S tem se
bo dvignila tudi sama prepoznavnost kraja, občine in regije. Z izvedbo projekta se bodo
vzpostavili ustrezni pogoji za uresničitev dolgoročnih ciljev Občine Miren-Kostanjevica ter
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS v objemu sonca. Urejen življenjski prostor in socialne
razmere omogočajo razvojne možnosti družbe. Izvedba projekta bo tako v relativno kratkem

Tehnični vidik

Vsebinski vidik

Prednosti

St r an | 18

Dokument identifikacije inves ticijskega projek ta (DII P):

KAMP SE LA NA KRASU

času zagotovo dvignila raven življenjskih razmer na območju naselja in občine ter s tem bo
pripomogla k ohranjanju poseljenosti ter k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti naselja in
občine, zato Občina Miren-Kostanjevica podpira izvedbo investicijskega projekta, saj
pripomore k uresničitvi njenih razvojnih vizij.
Slabosti

Angažiranje finančnih sredstev investitorja za izvedbo investicijskega projekta.

Usklajenost s strategijami in
politikami ter doseganje ciljev
investicijskega projekta

Scenarij »z investicijo« omogoča doseganje zastavljenih ciljev in razvojnih možnosti iz
poglavja 3.1 ter ciljev Občine Miren-Kostanjevica in SRL LAS v objemu sonca. Le-ta predstavlja
stanje, ki je usklajeno z razvojnimi strategijami in sprejetimi programi in resolucijami na
občinski, regijski, državni in EU ravni. Projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi
ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni
interes tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni.

Gradbeno dovoljenje

DA. V času izdelave tega dokumenta je gradbeno dovoljenje že pridobljeno.

Pravno lastniško razmerje
Vrednost inv. projekta
(tekoče cene)

Viri financiranja
Trajanje izvajanja

4.2

Parceli 1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na Krasu so v lasti investitorja Občine MirenKostanjevica in KS Sela na Krasu ter v upravljanju KS Sela na Krasu.
Neto vrednost (brez DDV): 333.018,62 EUR
Bruto vrednost (z DDV): 406.282,72 EUR
Upravičeni stroški za sofinanciranje EKSRP: 139.237,53 EUR
Lastna, proračunska sredstva Občine Miren-Kostanjevica: 326.282,72 EUR
Sredstva EKSRP: 80.000,00 EUR
Začetek: 05/2019 (sklep o potrditvi DIIP)
Zaključek 1. Faze in predaja namenu: 09/2021
Zaključek 2. Faze in predaja namenu: 09/2023
Zaključek projekta (vseh aktivnosti): 12/2023

Izbor optimalnega scenarija izvedbe projekta

Po primerjavi scenarija »brez investicije« in scenarija »z investicijo« lahko zaključimo, da le izpeljava scenarija »z
investicijo« omogoča doseganje zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev, ki so navedeni v poglavju 3.1.
Primerjava scenarijev pokaže, da je scenarij »z investicijo« razvojno bolj smiseln, saj v širše okolje prinaša
pomembne družbeno-ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganja javnih sredstev. Hkrati pa izvedba scenarija »z
investicijo« uresničuje cilje in strategije razvojnih strategij in politik na občinski, državni in EU ravni ter izpolnjuje
vse zakonske zahteve.
Scenarij »z investicijo« je boljši od scenarija »brez investicije«, saj je glede na trende in glede na potrebe z vidika
investitorja t.j. Občine Miren-Kostanjevica kakor tudi z vidika upravljavca t.j. KS Sela na Krasu veliko bolj
sprejemljiv. Scenarij »brez investicije« se je že na samem začetku pokazal kot neprimeren oziroma neustrezen, saj
ne rešuje obstoječe problematike. Z izvedbo scenarija »z investicijo« se bodo izpolnila vsa pričakovanja in
zastavljeni cilji investicijskega projekta. Že samo s tega vidika je veliko boljši scenarij »z investicijo«. Scenarij »z
investicijo« pa tudi omogoča uresničevanje strateških ciljev občine, regije, LAS v objemu sonca, države in EU in je
tako bolj usklajen z občinskimi, državnimi in EU strategijami in cilji, z veljavnimi zakonskimi predpisi in normativi
kot scenarij »brez investicije«. Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba investicijskega projekta pod
scenarijem »z investicijo« nujno potrebna oziroma, da scenarij »brez investicije« ne rešuje problema na
dolgoročno vzdržen način ter dolgoročno prinaša mnogo več negativnih učinkov v primerjavi z investicijskimi
stroški, predvidenimi v scenariju »z investicijo«.
Glede na vse ugotovitve, se je za najprimernejši, optimalen scenarij izkazal scenarij »z investicijo«. Scenarij »brez
investicije« pa je prepoznan kot neprimeren oziroma neustrezen. Namreč le s pristopom k izvedbi investicijskega
projekta (scenarija »z investicijo«) se bodo izpolnila vsa pričakovanja in zastavljeni cilji, ki so navedeni v tem
dokumentu. Scenarij »z investicijo« bo občini in krajanom prinesel mnoge koristi, ki se kažejo na dolgi rok in jih je
težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje prebivalstva ter razvoj
naselja in občine. Zaradi vsega navedenega v nadaljevanju tega dokumenta obravnavamo in podrobneje
predstavljamo scenarij »z investicijo«, saj je optimalnejši z ekonomskega, družbenega, socialnega in okoljskega
vidika kot scenarij »brez investicije«.
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5

OPREDELITEV VRSTE INVE STICIJSKEGA PROJEKTA TER OCENA
VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

5.1

Vrsta investicijskega projekta
5. 1. 1

Do lo č itev v rs te inv es tic ijs ke ga p ro je kta

Investitor, Občina Miren-Kostanjevica, namerava na parcelah številka 1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na
Krasu, odstraniti obstoječa objekta ter zgradili oziroma urediti počitniški kamp. Sama gradnja bo potekala v
dveh fazah, in sicer:
ð 1. FAZA zajema: odstranitev obstoječih stavb, ureditev parkirnih površin za avtomobile in avtodome ter
ureditev kampa (predmetna faza je tudi predmet prijave projekta na Javni poziv LAS v objemu sonca)
ð 2. FAZA zajema: odstranitev drugega dela obstoječih stavb ter gradnjo nove gostinske stavbe
Posamična faza se bo izvajala samostojno in ob zaključku se bo za posamezno fazo pridobilo uporabno
dovoljenje. Predvidena je najprej izvedba 1. Faze ter nato še 2. Faze.
Poseg v prostor je opredeljen kot odstranitev in novogradnja manj zahtevnega objekta. Operacija z vidika
tehnične izvedljivosti predstavlja funkcionalno zaokroženo celoto, zato je ekonomsko najbolj upravičena. Gradnja
bo zaradi narave posegov in virov financiranja potekala fazno. Posamezna faza v okviru operacije predstavlja
ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti in izpolnjuje natančno določeno funkcijo in ima jasno opredeljene cilje.
Nameravana operacija bo prispevala k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju ter k uravnoteženi in
kvalitetni turistični infrastrukturni opremljenosti občine. Instalacijsko se bo vsa nova infrastruktura navezovala na
obstoječe komunalne, instalacijske in cestne priključke. Za izvedbo projekta je potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja. Gradbeno dovoljenje št. 351-345/2018/20 je bilo izdano dne 30.01.2019 s strani UE Nova Gorica ter je že
pravnomočno. Po izvedbi posamezne faze v okviru projekta se bo opravilo tehnični pregled in pridobilo uporabno
dovoljenje za izvedena dela v okviru posamezne faze.

5. 1. 2

Os no v ni p o da tki o inv e s tic ijs ke m p ro je ktu

predmet investicijskega ukrepa

ODSTRANITEV IN NOVOGRADNJA

zahtevnost objekta

Manj zahteven objekt

klasifikacija objekta

12 Nestanovanjske stavbe
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
12112 Gostilne restavracije in točilnice
12112 Gostilne restavracije in točilnice (100%)

klasifikacija posameznih delov
objekta
lokacija
seznam zemljišč za nameravano
gradnjo
seznam zemljišč preko katerih
potekajo priključki na gospodarsko
javno infrastrukturo

naselje Sela na Krasu, Občina Miren-Kostanjevica
parcela št. 1687/600 in 1687/601 vse k.o. 2330 Sela na Krasu, ki so v lasti in
upravljanju KS Sela na Krasu in Občine Miren-Kostanjevica. Vsa zemljišča tvorijo
funkcionalno parcelo objekta v izmeri 7.903 m2.
Vodovod: priključek na javni vodovod bo izveden s parcele št. 1739/1 k.o. 2330 Sela
na Krasu na parceli št. 1687/600 k.o. 2330 Sela na Krasu;
Elektrika: priključek na NN omrežje bo izveden z obstoječega droga na parceli št.
1687/600 k.o. 2330 Sela na Krasu.
Fekalna kanalizacija: priključek bo iz zbirnega revizijskega jaška na parceli št.
1687/600 k.o. 2330 Sela na Krasu do male biološke čistilne naprave na parceli
1687/600 k.o. 2330 Sela na Krasu;
Meteorna kanalizacija: izvedena bo ponikovalnica na parceli št. 1687/600 k.o. 2330
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seznam zemljišč preko katerih poteka
priključek na javno cesto
način zagotovitve minimalne
komunalne oskrbe

faznost izvedbe

velikost objekta

Sela na Krasu;
Telekomunikacije (TK vod): priključek na TK omrežje bo izvedeno iz obstoječega
droga na parceli št. 1687/600 k.o. 2330 Sela na Krasu;
Priključek na glavno lokalno cesto LC 260016 bo izveden s parcele št. 1739/1, preko
parcele št. 1687/602 na parcelo št. 1687/600, vse k.o. 2330 Sela na Krasu.
Oskrba s pitno vodo: Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje.
Oskrba z elektriko: Objekt ima obstoječi priključek, ki se ga bo obnovilo.
Odvajanje odpadnih (fekalnih) voda: Objekt bo imel urejeno priključitev na MBČN.
Meteorna kanalizacija: Padavinske odpadne vode s streh bodo speljane preko
interne meteorne kanalizacije v ponikovalnico. Padavinske odpadne vode iz
utrjenih površin in pokritega parkirišča bodo speljane preko lovilca olj ter interne
meteorne kanalizacije v ponikovalnico.
Dostop do javne ceste: Dostop do kampa bo z lokalne ceste LC 260016 s parcele
št. 1739/1, preko parcele št. 1687/602, na parcelo 1687/600 in 1687/601, vse k.o.
2330 Sela na Krasu.
Predvideni sta dve fazi (predmet obravnave tega dokumenta je izvedba 1. faze).
Ureditev počitniškega kampa obsega:
▫
Odstranitev obstoječih stavb (1. in 2. faza)
▫
Ureditev parkirnih površin za avtomobile in avtodome (1. faza)
▫
Ureditev kampa (1. faza)
▫
Gradnja novega gostinskega objekta (2. faza)
obstoječe stanje
novo stanje

zazidana površina

90,81 m2

bruto tlorisna površina

90,81 m

2

neto tlorisna površina

138,62 m2

148,42 m2

bruto prostornina

582,09 m

3

770,87 m3

neto prostornina

280,182 m3

371,05 m3

število etaž

P+1

P+1

število ležišč

/

/

/

48 parkirnih mest, od tega:
34 PM za avtomobile
14 PM za avtodome

število parkirnih mest

147,915 m2
250,51 m2

oblikovanje objekta
fasada

finalna obloka fasad bo plast naravnega kamna

orientacija slemena

V-Z

naklon strehe

5°

kritina

kritina ni predvidena; strešna konstrukcija bo sestavljena iz lesenih leg; strešna
konstrukcija nad pritličjem oziroma tlak bo kamen

faktor zelenih površin (FZP)

3.422 m2 / 7.903 m2 = 0,433 > 0,3

faktor zazidanosti (FZ)

147,92 m2 / 7.903 m2 = 0,018 < 0,4

faktor izrabe zemljišča

/

F u nkc io na lna za s no va
Ureditev kampa zajema:
ð odstranitev obstoječih zidanih stavb (1. in 2. faza),
ð ureditev parkirnih površin (1. faza),
ð ureditev kampa (1. faza) ter
ð postavitev novega objekta (2. faza).
Pred pričetkom del se bo odstranilo obe manjši obstoječi stavbi.
Ureditev parkirnih površin: Dostop in dovoz v kamp bosta potekala s severovzhodne strani gradbene parcele,
kjer bo urejeno parkirišče za osebne avtomobile s 34 parkirnimi mesti, od katerih bosta 2 PM urejeni za parkiranje
funkcionalno oviranih oseb. Ob parkiriščih bo poleg obstoječih dreves zasajeno vsaj po 1 novo drevo na 3 PM.

St r an | 2 1

Dokument identifikacije inves ticijskega projek ta (DII P):

KAMP SE LA NA KRASU

Dovozna pot se bo nadaljevala do zapornice na parkirišče za avtodome, kjer bo potekal tudi servisni dovoz do
objekta. Parkirna mesta za avtodome bodo vključena v del kampa z omejenim dostopom za motorna vozila.
Osrednji plato kampa bo s parkiriščem za avtomobile povezano preko dovozne poti in dveh novo-urejenih
pešpoti.
Slika 4:

Obstoječe območje predvidenih posegov.

Vir: PZI projektna dokumentacija, 05/2019.

Ureditev kampa: Kamp bo namenjen osrednji dejavnosti – turizmu, ki je skladna z namensko rabo. Kamp bo
urejen v treh nivojih. Zgornji, severni del bo zajemal dovozno pot, igrišča (športno in otroško igrišče ter balinišče)
in del parka. Osrednji del bo urejen kot plato s površinami za avtodome in recepcijo v novem objektu. Najnižji del
bo urejen južno in bo obsegal zatravljene površine za postavitev šotorov ter parkovno ureditev. Celotna površina
kampa bo urejena kot park. V največji meri bodo ohranjena obstoječa in zasajena nova visokorasla drevesa. Večji
del površin bo zatravljen. Med drevjem bodo potekale pešpoti. Na izbranih točkah bodo postavljene površine za
druženje z mizami in klopmi. Površine bodo urejene kot višinsko ločeni platoji zato, da bo omogočen razgled na
Tržaški zaliv z vseh površin kampa. Zaradi omogočanja razgleda bodo novo-zasajena drevesa v osrednjem in
južnem delu kampa zasajena v linijah, vzporedno z razgledom. Obstoječa balinišče in športno igrišče bosta
urejena kot obstoječe in vključeni v celoto. Obstoječe otroško igrišče bo prestavljeno in urejeno na lokaciji med
obstoječima baliniščem in športnim igriščem. Od zapornice na severozahodni strani kampa bo urejeno parkirišče
za avtodome. 12 parkirnih mest za avtodome bo urejeno na južni strani asfaltirane manevrske poti. Po 3PM bodo
razporejena ob enem od štirih napajalnih stebričkov in družabnem prostoru z mizami. Na vsako od dvanajstih PM
za avtodome bo urejena ena miza s klopmi. Družabni prostori bodo zaradi zasebnosti in proti padcem na višinskih
preskokih med platoji omejeni z nizkimi zidci in nizko zasaditvijo. Poleg teh parkirnih mest bosta za avtodome v
severozahodnem delu gradbene parcele urejeni še dve parkirni mesti brez napajalnega stebrička in lastne mize. V
tem delu bo urejena zelenica za piknik z otroškimi igrali. Spodnji plato bo urejen kot travnata površina z urejenimi
parcelami za šotore in zasajenimi visokoraslimi drevesi. Z osrednjega platoja bosta urejena dva dostopa, in sicer
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po stopnicah v sredini ali po pešpoti, ki bodo potekale s platojem pred objektom recepcije v blagi klančini vzdolž
celotnega spodnjega platoja. V srednjem delu bo urejen družabni prostor – razgledna točka z mizami in klopmi.
Tlakovanje bo izvedeno iz vodo-prepustnih materialov.
Novi objekt: Postavljena bo manj zahtevna, dvonadstropna stavba, v kateri bodo urejeni: recepcija, bar s teraso,
sanitarije in pomožni prostori. Objekt bo uporaben celo leto, predvsem za družbene krajevne potrebe. Prostor
recepcije bo združen z barom in bo obsegal polovico objekta v pritličju. Terasa in recepcija bosta obrnjeni proti
zahodu – proti kampu. Sanitarije bodo locirane v drugi polovici objekta in bodo obrnjene proti vzhodu – proti
cesti. Ob baru bosta v severnem delu urejena skladišče in sanitarije za zaposlene. V sklopu sanitarij, namenjenih
strankam oziroma obiskovalcem kampa, bodo urejeni ločeni prostori za moške, ženske in invalide. V vsakem bodo
urejeni WC-ji oziroma pisoarji, kabine s tuši in predprostori z umivalniki. Prostor namenjen invalidom bo opremljen
z WC-jem, tušem in umivalnikom ter ostalo opremo, vse prilagojeno invalidom. V nadstropju bo nad pritličjem
urejen s pergolo pokrit prostor, ki bo služil kot oder. Oder bo z odprto stranico obrnjen proti športnemu igrišču in
bo nad površino igrišča nekoliko dvignjen. Z ostalih treh strani bo varovan z ograjnim zidom z ročajem. Dostop v
nadstropje bo omogočen preko dvoramnih stopnic, ki bodo povezovale tlakovano teraso z nivojem športnega
igrišča. Oder bo urejen kot večnamenski prostor, ki bo obenem služil kot oder, tribuna za športne prireditve in
razgledna ploščad. Na novo bodo urejeni interni komunalni priključki. Izvedeno bo hidrantno omrežje in mala
čistilna naprava.

Arhi te ktu rna za s no v a
Ureditev kampa se skladno s faznostjo deli na zunanjo ureditev in gradnjo objekta.
Odstranitev obstoječih objektov: Izvedena bo odstranitev dveh objektov klasične gradnje. Materiali, uporabljeni
v objektih so AB zidovi, strešne plošče in temelji, opečni modularni zidaki, omet in hidroizolacije. Objekta nista
toplotno izolirana. Shramba ima dimenzije 10,20 m x 7,80 m, etažnost P+1 in največjo višino +4,40 m nad relativno
koto pritličja. Objekt sanitarij ima dimenzije 4,50 m x 2,50 m, etažnost P in največjo višino +2,70 m nad relativno
koto pritličja.
Gradnja novega objekta: Nov objekt bo nadomestna gradnja obeh odstranjenih objektov, na lokaciji obstoječe
shrambe. Objekt bo imel tlorisne dimenzije 17,30 m x 8,55 m in višinski gabarit P + 1. Najvišja točka bo na liniji
slemena, ki bo izvedeno na relativni koti +6,30 m. Pritličje bo z vseh strani zaprto, nadstropje bo odprto in
izvedeno kot terasa. Preko terase v nadstropju bo izvedena pergola v obliki enokapne strehe z višjo stranico
usmerjeno proti igrišču. Servisni prostori bodo orientirani na sever, urejeni bodo pod tribunami – stopniščno
ramo, zato bodo imeli spremenljivo svetlo višino. Zahodna polovica objekta bo orientirana proti kampu, vzhodna
proti cesti. Severna fasada bo prislonjena ob obstoječ zid športnega igrišča in ne bo imela fasadnih odprtin.
Vzhodna fasada bo imela tridelni vhod z zastekljenimi vrati in s stransko osvetlitvijo. Glavnina oken bo na južni in
zahodni fasadi. Okna iz sanitarnih prostorov bodo manjših dimenzij in izvedena z visokim parapetom, okna iz
recepcije oziroma bara pa bodo panoramska okna brez parapetov. Na zahodni strani bosta v sklopu zasteklitve
izvedena dva vhoda/izhoda na teraso ter vhod v skladišče. Del terase pred recepcijo v pritličju bo tako kot
nadstropna terasa krit s pergolo v obliki ravne strehe.
Z u na nja u re dite v
Zunanja ureditev bo podrejena osnovni namenski rabi. Tlakovanje bo izvedeno iz vodo-prepustnih materialov.
Poleg obstoječih bodo izvedene nove intenzivne zasaditve. Interni komunalni priključki bodo izvedeni na novo.
Izvedeno bo hidrantno omrežje in mala čistilna naprava. Kamp bo urejen fazno. Ureditev kampa se sklada s
faznostjo del na zunanjo ureditev in gradnjo novega objekta.
Kamp bo urejen v treh nivojih. Zgornji, severni del bo zajemal dovozno pot, igrišča (športno in otroško igrišče ter
balinišče) in del parka. Osrednji del bo urejen kot plato s površinami za avtodome in recepcijo v novem objektu.
Najnižji del bo urejen južno in bo obsegal zatravljene površine za postavitev šotorov ter parkovno ureditev.
Celotna površina kampa bo urejena kot park. V največji meri bodo ohranjena obstoječa in zasajena nova
visokorasla drevesa. Večji del površin bo zatravljen. Med drevjem bodo potekale pešpoti. Na izbranih točkah
bodo postavljene površine za druženje z mizami in klopmi. Površine bodo urejene kot višinsko ločeni platoji zato,
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da bo omogočen razgled na Tržaški zaliv z vseh površin kampa. Zaradi omogočanja razgleda bodo novo-zasajena
drevesa v osrednjem in južnem delu kampa zasajena v linijah, vzporedno z razgledom. Obstoječa balinišče in
športno igrišče bosta urejena kot obstoječe in vključeni v celoto. Obstoječe otroško igrišče bo prestavljeno in
urejeno na lokaciji med obstoječima baliniščem in športnim igriščem. Od zapornice na severozahodni strani
kampa do novega objekta bo urejeno parkirišče za avtodome. 12 parkirnih mest za avtodome bo urejeno na južni
strani asfaltirane manevrske poti. Po 3PM bodo razporejena ob enem od štirih napajalnih stebričkov in
družabnem prostoru z mizami. Na vsako od dvanajstih PM za avtodome bo urejena ena miza s klopmi. Družabni
prostori bodo zaradi zasebnosti in proti padcem na višinskih preskokih med platoji omejeni z nizkimi zidci in nizko
zasaditvijo. Poleg teh parkirnih mest bosta za avtodome v severozahodnem delu gradbene parcele urejeni še dve
parkirni mesti brez napajalnega stebrička in lastne mize. V tem delu bo urejena zelenica za piknik z otroškimi
igrali. Spodnji plato bo urejen kot travnata površina z urejenimi parcelami za šotore in zasajenimi visokoraslimi
drevesi. Z osrednjega platoja bosta urejena dva dostopa, in sicer po stopnicah v sredini ali po pešpoti, ki poteka s
platoja pred objektom recepcije v blagi klančini vzdolž celotnega spodnjega platoja. V srednjem delu, v osi stopnic
med osrednjim in spodnjim platojem, bo urejen družabni prostor – razgledna točka z mizami in klopmi.
Tlakovanje bo izvedeno iz vodo-prepustnih materialov. Parkirišča in dovozna pot bodo asfaltirani, urejeni v
ustreznih minimalnih padcih za odvajanje meteorne vode proti cestnim požiralnikom. Po potrebi bodo sanirani
poškodovani tlaki obstoječih igrišč. Pešpoti bodo urejene v minimalni širini 1,6 m in v naklonih, ki bodo omogočali
neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb. Obstoječa drevesa bodo v največji možni meri ohranjena. Drevesa,
ki bodo zaradi tehnične izvedbe, pregledne varnosti ali bolezni drevesa odstranjena, bodo nadomeščena z novimi
drevesi v sklopu nove ureditve. Zasajenih bo več novih visokoraslih dreves.

Prikl ju č ki na infra s tru k tu ro
ð Priključek na javno cesto: Objekt bo priključen na javno cesto. Kamp bo urejen na parcelnih številkah
1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na Krasu. Dovoz poteka z javne ceste LC 260016 na javno pot JP
760351, ki je zemljišče zajeto v gradbeno parcelo, zemljišče s parcelno št. 1687/601 k.o. 2330 Sela na
Krasu.
ð Prometna in parkirna ureditev: Ob uvozu na gradbeno parcelo bo urejeno asfaltirano parkirišče s 34
parkirnimi mesti za osebne avtomobile (od tega 2PM namenjeno parkiranju invalidov). Od parkirišča za
osebne avtomobile bo urejen obstoječ dovoz do parkirišča za avtodome v okviru kampa, ki bo imel
urejeno zapornico za omejitev motornega prometa znotraj površin kampa. Med obstoječim baliniščem
in parkiriščem za avtodome bo urejenih nekaj parkirnih mest za osebne avtomobile in motorje, ki bodo
namenjena začasnemu parkiranju. Urejenih bo 14 parkirnih mest za avtodome, od katerih bo večina
locirana blizu napajalnih stebričkov.
ð Priključitev na javno komunalno infrastrukturo bo izvedena iz obstoječih priključkov. Obstoječi
vodovodni priključek bo urejen in obnovljen zaradi povečanja hidrantnega omrežja. Meteorne odpadne
vode bodo speljane v ponikovalnico. Fekalne odpadne vode iz objekta bodo speljane v malo biološko
čistilno napravo. Iz čistilne naprave pa bodo prečiščene odpadne vode spremljane v ponikovalnico.
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Slika 5:

Načrt zunanje ureditve kampa.

Vir: PZI projektna dokumentacija, 05/2019.
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5.2

Vrednost investicijskega projekta (ocena investicijskih stroškov)
5. 2. 1

Na v e dba o s no v in izho diš č za o c e no v re dnos ti inv e s tic ijs ke ga p ro je kta

Ocena vrednosti investicijskega projekta temelji na sledečih predpostavkah:
ð stroški GOI in ostalih del so dobljeni na podlagi izdelane projektne dokumentacije ter strokovne ocene
investitorja; maj 2019;
ð stroški strokovnega nadzora gradnje so ocenjeni v višini 2,5% od vrednosti izvedbe GOI in ostalih del;
ð stroški investicijske in projektne dokumentacije so dobljenih na podlagi že dobljenih ponudb in
strokovnih ocen;
ð stroški informiranja in obveščanja javnosti ter ostali stroški (stroški tehničnega pregleda, varstva in
koordinacije pri delu ipd.) so ocenjeni na podlagi strokovne ocene in obstoječih cen na trgu;
ð v izračunu je upoštevan in posebej prikazan 22,0% DDV za vsa dela, ki so predmet obdavčitve v skladu z
veljavnim ZDDV-1;
ð kot upravičene stroške sofinancirane iz ESKRP v okviru Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS v objemu sonca se je upoštevalo stroške izvedbe GOI del v
okviru 1. Faze ter stroške informiranja in obveščanja javnosti in stroške strokovnega nadzora gradnje
vezane na izvedbo 1. Faze brez DDV;
ð dinamika investicijskih vlaganj oziroma nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na osnovi
časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta;
ð predračunske cene so na ravni: maj 2019;
ð preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene:
za vsa dela oziroma vse stroške, ki bodo nastali do konca leta 2019, se je upoštevalo, da so
stalne cene enake tekočim cenam;
za vsa dela oziroma vse stroške, ki bodo nastali predvidoma v naslednjih letih, so njihove
vrednosti preračunane iz stalnih cen v tekoče cene na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v
skladu s Spomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2019, ki jo je marca 2018 izdelal UMAR;
le-ta napoveduje za leto 2019 1,6% povprečno inflacijsko stopnjo, za leto 2020 1,9% inflacijsko
stopnjo in za leto 2021 2,2% povprečno inflacijsko stopnjo; za leto 2022 in 2023 se je upoštevalo
povprečno inflacijsko stopnjo iz leta 2021; predračunske cene so: maj 2019, zato smo vrednosti
del, ki se bodo predvidoma izvajala v letu 2020 revalorizirali s faktorjem 1,0190, v letu 2021 s
faktorjem 1,0414, v letu 2022 s faktorjem 1,0643 ter v letu 2023 s faktorjem 1,0877.
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5. 2. 2

Vre dno s t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta p o s ta lnih c ena h

Vrednost investicijskega projekta oziroma višina investicijskih stroškov po stalnih cenah znaša 316.289,97 EUR brez DDV oziroma 385.873,77 EUR z DDV.
Tabela 5:

Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah, maj 2019, v EUR.
VREDNOST CELOVITEGA PROJEKTA PO STALNIH CENAH
Leto

Vrsta del (stalne cene: 05/2019)
Stroški investicijske dokumentacije
Stroški projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI)

-2018

2019

2020

2021

2022

SKUPAJ brez DDV

2023

DDV

SKUPAJ Z DDV

€

1.200,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1.200,00 €

264,00 €

1.464,00 €

4.875,00 €

16.250,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

21.125,00 €

4.647,50 €

25.772,50 €

-

€

-

158.581,70 €

-

€

68.578,00 €

61.407,00 €

€

129.985,00 €

28.596,70 €

Izvedba dovozne ceste in parkirišča

-

€

-

€

35.490,00 €

15.210,00 €

-

€

-

€

50.700,00 €

11.154,00 €

61.854,00 €

Izvedba infrastrukture (vodovod, kanalizacija, rampa, elekrične instalacije ipd.)

-

€

-

€

33.088,00 €

8.272,00 €

-

€

-

€

41.360,00 €

9.099,20 €

50.459,20 €

Urbana oprema

-

€

-

€

-

€

12.200,00 €

-

€

-

€

12.200,00 €

2.684,00 €

14.884,00 €

Ureditev zelenih površin

-

€

-

€

-

€

15.200,00 €

-

€

-

€

15.200,00 €

3.344,00 €

18.544,00 €

Izvedba tlakovanih površin

-

€

-

€

-

€

10.525,00 €

-

€

-

€

10.525,00 €

2.315,50 €

12.840,50 €

€

-

Stroški izvedbe (GOI del) 1. faze

-

Stroški izvedbe (GOI del) 2. faza

-

Stroški strokovnega nadzora gradnje

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

45.462,54 €

106.079,26 €

151.541,80 €

33.339,20 €

184.881,00 €

1.136,56 €

2.651,98 €

7.038,17 €

1.548,40 €

8.586,57 €

€

3.249,63 €

714,92 €

3.964,55 €

1.136,56 €

2.651,98 €

3.788,54 €

833,48 €

4.622,02 €

-

-

2.000,00 €

440,00 €

2.440,00 €

€

1.714,45 €

1.535,18 €

Stroški strokovnega nadzora gradnje - 1. faza

-

€

-

€

1.714,45 €

1.535,18 €

-

Stroški strokovnega nadzora gradnje - 2. faza

-

€

-

€

-

-

Stroški informiranja in obveščanja javnosti
Ostali stroški (tehnični pregled, koordinacija in varstvo pri delu ipd.)

SKUPAJ NETO VREDNOST INVESTICJSKEGA PROJEKTA (v EUR brez DDV)
22% DDV

SKUPAJ BRUTO VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (v EUR z DDV)

-

€

-

€

4.875,00 €

€

1.000,00 €

€

1.000,00 €

€

€

-

-

€

€

-

€

700,00 €

1.000,00 €

700,00 €

1.000,00 €

3.400,00 €

748,00 €

4.148,00 €

17.450,00 €

71.992,45 €

64.942,18 €

47.299,10 €

109.731,24 €

316.289,97 €

69.583,80 €

385.873,77 €

1.072,50 €

3.839,00 €

15.838,34 €

14.287,28 €

10.405,80 €

24.140,88 €

69.583,80 €

5.947,50 €

21.289,00 €

87.830,79 €

79.229,46 €

57.704,90 €

133.872,12 €

385.873,77 €
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5. 2. 3

Vre dno s t inv e s tic ijs ke ga p ro je kta p o te ko č ih c e na h

Vrednost investicijskega projekta oziroma višina investicijskih stroškov po tekočih cenah znaša 333.018,62 EUR brez DDV oziroma 406.282,72 EUR z DDV. Upravičeni stroški do
sofinanciranja projekta v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) znašajo 139.237,53 EUR.
Tabela 6:

Vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR.
VREDNOST CELOVITEGA PROJEKTA PO TEKOČIH CENAH
Leto

Vrsta del (tekoče cene)
Stroški investicijske dokumentacije
Stroški projektne dokumentacije (PZI)
Stroški izvedbe (GOI del) 1. faze

-2018

2019

2020

2021

2022

SKUPAJ brez DDV

2023

DDV

SKUPAJ Z DDV

Upravičeni stroški

€

1.200,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1.200,00 €

264,00 €

1.464,00 €

-

€

4.875,00 €

16.250,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

21.125,00 €

4.647,50 €

25.772,50 €

-

€

-

€

-

€

133.831,33 €

29.442,90 €

163.274,23 €

133.831,33 €
52.004,28 €

-

-

€

-

€

69.880,98 €

63.950,35 €

Izvedba dovozne ceste in parkirišča

-

€

-

€

36.164,31 €

15.839,97 €

-

€

-

€

52.004,28 €

11.440,94 €

63.445,22 €

Izvedba infrastrukture (vodovod, kanalizacija, rampa, elekrične instalacije ipd.)

-

€

-

€

33.716,67 €

8.614,61 €

-

€

-

€

42.331,28 €

9.312,88 €

51.644,16 €

42.331,28 €

Urbana oprema

-

€

-

€

-

€

12.705,30 €

-

€

-

€

12.705,30 €

2.795,18 €

15.500,48 €

12.705,30 €

Ureditev zelenih površin

-

€

-

€

-

€

15.829,55 €

-

€

-

€

15.829,55 €

3.482,50 €

19.312,05 €

15.829,55 €

Izvedba tlakovanih površin

-

€

-

€

-

€

10.960,92 €

-

€

-

€

10.960,92 €

2.411,40 €

13.372,32 €

10.960,92 €

Stroški izvedbe (GOI del) 2. faza

-

€

-

€

-

€

48.387,11 €

115.387,13 €

163.774,24 €

36.030,33 €

199.804,57 €

Stroški strokovnega nadzora gradnje

-

€

-

€

1.747,02 €

1.598,76 €

1.209,68 €

2.884,68 €

7.440,14 €

1.636,83 €

9.076,97 €

3.345,78 €
3.345,78 €

€

-

Stroški strokovnega nadzora gradnje - 1. faza

-

€

-

€

1.747,02 €

1.598,76 €

-

€

3.345,78 €

736,07 €

4.081,85 €

Stroški strokovnega nadzora gradnje - 2. faza

-

€

-

€

-

-

1.209,68 €

2.884,68 €

4.094,36 €

900,76 €

4.995,12 €

-

-

2.060,42 €

453,29 €

2.513,71 €

Stroški informiranja in obveščanja javnosti
Ostali stroški (tehnični pregled, koordinacija in varstvo pri delu ipd.)

SKUPAJ NETO VREDNOST INVESTICJSKEGA PROJEKTA (v EUR brez DDV)
22% DDV

SKUPAJ BRUTO VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (v EUR z DDV)

-

€

-

€

4.875,00 €

€

1.019,00 €

€

1.041,42 €

€

€

-

-

€

€

-

€

713,30 €

1.041,42 €

745,03 €

1.087,74 €

3.587,49 €

789,25 €

4.376,74 €

17.450,00 €

73.360,30 €

67.631,95 €

50.341,82 €

119.359,55 €

333.018,62 €

73.264,10 €

406.282,72 €

1.072,50 €

3.839,00 €

16.139,27 €

14.879,03 €

11.075,20 €

26.259,10 €

73.264,10 €

5.947,50 €

21.289,00 €

89.499,57 €

82.510,98 €

61.417,02 €

145.618,65 €

406.282,72 €

-

-

€

€

2.060,42 €
-

€

139.237,53 €
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6

OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1

Strokovne podlage ter predhodno pripravljena dokumentacija, idejne
rešitve in štud ije

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) so bile upoštevane naslednje osnove oziroma
izhodišča:
ð Projektna dokumentacija PGD: Ureditev kampa Sela na Krasu, ki ga je izdelalo podjetje Misel d.o.o.,
Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna (št. projekta: 047/15; datum: september 2017; dopolnitev: oktober
2018).
ð Projektna dokumentacija PZI: Ureditev kampa Sela na Krasu – 1. Faza, ki ga je izdelalo podjetje Misel
d.o.o., Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna (maj 2019).
ð Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).
ð Delegirana uredba komisije 480/2014 (člen 15. do 19.) in Izvedbena uredba komisije 2015/207 EU (člen 3 in
Priloga III: Metodologija za pripravo analize stroškov in koristi (ASK)).
ð Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 20142020 (European Commission, december 2014).

6.2

Opis lokacije
6. 2. 1

Ma kro lo ka c ija

Kohezijska regija:
Statistična regija:
Občina:
Krajevna skupnost:
Naselje:

Zahodna Slovenija
Severno primorska (Goriška statistična) regija
Miren-Kostanjevica
Sela na Krasu
Sela na Krasu
Območje naselja
Sela na Krasu

Slika 6:

Prikaz makro lokacije investicijskega projekta.

Občina Miren-Kostanjevica

Vir: Google Zemljevid.
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6. 2. 2

Mikro lo ka c ija

Investicijskih projekt se bo izvajal v Občini Miren-Kostanjevica, in sicer v naselju Sela na Krasu. Projekt se bo
izvajal na parcelah s številko 1687/600 in 1687/601 obe k.o. 2330 Sela na Krasu. Skupna površina parcel znaša
7.903 m2. Osnovna namenska raba celotnega območja je območje površin za turizem. Lastnik in upravljavec
parcele 1687/600 k.o. 2330 Sela na Krasu, katere površina znaša 7.324 m2, je Krajevna skupnost Sela na Krasu. Na
parceli se nahaja obstoječa stavba, uporabne površine 60 m2, z ID številko 285 k.o. 2330 Sela na Krasu, ki je po
dejanski rabi opredeljena kot dvorana za družbene prireditve. Na parceli se nahaja še ena manjša stavbi brez ID
številke. Lastnik in upravljavec parcele 1687/601 k.o. 2330 Sela na Krasu, katere površina znaša 579 m2, je Občina
Miren-Kostanjevica.
Slika 7:

Prikaz parcel, kjer se bodo izvajali posegi.

Vir: PISO, Občina Miren-Kostanjevica, 05/2019.

6.3

Prostorski ureditveni pogoji

Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki veljajo na območju urejanja, so:
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/2013)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 10/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 50/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 87/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 21/2016)
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6.4

Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta z okvirnim obsegom in
specifikacijo nastajanja investicijskih stroš kov
6. 4 . 1

Ča s ov ni na č rt izv e dbe inv e s tic ijs ke ga p ro je kta

Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta je razvidno, da ima investicijski projekt v naprej določeno
trajanje aktivnosti ter določen začetek in konec projekta. Ključni datumi:
ð Investicijski projekt (operacija) se je/bo pričel z izdelavo in potrditvijo DIIP-a maj 2019.
ð Izvedba del v okviru 1. Faze, pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja izvedenih del v okviru 1. Faze je
predvidena 30.09.2021.
ð Izvedba del v okviru 2. Faze, pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja izvedenih del v okviru 2. Faze je
predvidena 30.09.2023.
ð Predviden zaključek projekta ter finančni zaključek je predviden do 31.12.2023.
Tabela 7:

Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta.

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE - Aktivnosti

Začetek

Zaključek

Izdelava investicijske dokumentacije

Maj 2019

Maj 2019

Izdelava in potrditev DIIP

Maj 2019

Maj 2019

-2018

Avgust 2019

Izdelava PGD projektne dokumentacije - vse faze

že izvedeno

že izvedeno

Pridobitev gradbenega dovoljenja

že izvedeno

že izvedeno

Maj 2019

Avgust 2019

IZVEDBA investicijskega projekta in predaja izvedenih del namenu - 1. FAZA

Januar 2020

September 2021

Izvedba postopka izbire izvajalca GOI in ostalih del v skladu z ZJN - 1. FAZA

Januar 2020

Maj 2020

Priprava in objava javnega razpisa na Portalu JN

Januar 2020

Februar 2020

Analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve

Marec 2020

April 2020

Maj 2020

Maj 2020

Izvedba gradbeno obrniških in instalacijskih (GOI) del ter ostalih del - 1. FAZA

Junij 2020

Avgust 2021

Uvedba izvajalca v delo

Junij 2020

Junij 2020

Izvedba GOI in ostalih del

Junij 2020

Junij 2021

Priprava dokumentacije za tehnični pregled in ostale PID dokumentacije

Junij 2021

Julij 2021

Izvedba tehničnega pregleda, pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredaja izvedenih del

Julij 2021

Avgust 2021

Junij 2020

Avgust 2021

September 2021

September 2021

IZVEDBA investicijskega projekta in predaja izvedenih del namenu - 2. FAZA

Marec 2022

September 2023

Izvedba postopka izbire izvajalca GOI in ostalih del v skladu z ZJN - 2. FAZA

Marec 2022

Junij 2022

Priprava in objava javnega razpisa na Portalu JN

Marec 2022

April 2022

Analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve

April 2022

Maj 2022

Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem del

Junij 2022

Junij 2022

Izvedba gradbeno obrniških in instalacijskih (GOI) del ter ostalih del - 2. FAZA

Julij 2022

September 2023

Uvedba izvajalca v delo

Julij 2022

Julij 2022

Avgust 2022

Avgust 2023

Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava PZI projektne dokumentacije

Podpis gradbene pogodbe z izvajalcem del

Strokovni nadzor gradnje - 1. FAZA
Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) - 1. FAZA

Izvedba GOI in ostalih del
Priprava dokumentacije za tehnični pregled in ostale PID dokumentacije
Izvedba tehničnega pregleda, pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredaja izvedenih del

Strokovni nadzor gradnje - 2. FAZA
Predaja izvedenih del namenu (prenos v uporabo) - 2. FAZA

ZAKLJUČEK PROJEKTA (Zaključek financiranja)

Avgust 2023

Avgust 2023

September 2023

September 2023

Julij 2022

September 2023

September 2023

September 2023

Oktober 2023

December 2023
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6. 4 . 2

Sp e c ifika c ija na s ta ja nja inv e s tic ijs k ih s tro š ko v

Specifikacija nastajanja investicijskih stroškov po tekočih cenah je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta, ki je predstavljen v poglavju 6.4.1 tega dokumenta.
Predstavljena je v tabeli v nadaljevanju tega poglavja.
Tabela 8:

Specifikacija nastajanja investicijskih stroškov po tekočih cenah, v EUR.
Dinamika po letih
Dinamika nastajanja investicijski stroškov (tekoče cene)

-2018

2019

2021

2022

Skupaj z DDV

2023

€

1.464,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1.464,00 €

5.947,50 €

19.825,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

25.772,50 €

-

€

-

Stroški investicijske dokumentacije

-

Stroški projektne dokumentacije (PZI)

2020

€

85.254,80 €

78.019,43 €

€

163.274,23 €

Izvedba dovozne ceste in parkirišča

-

€

-

€

44.120,46 €

19.324,76 €

-

€

-

€

63.445,22 €

Izvedba infrastrukture (vodovod, kanalizacija, rampa, elekrične instalacije ipd.)

-

€

-

€

41.134,34 €

10.509,82 €

-

€

-

€

51.644,16 €

Urbana oprema

-

€

-

€

-

€

15.500,48 €

-

€

-

€

15.500,48 €

Ureditev zelenih površin

-

€

-

€

-

€

19.312,05 €

-

€

-

€

19.312,05 €

Izvedba tlakovanih površin

-

€

-

€

-

€

13.372,32 €

-

€

-

€

13.372,32 €

€

-

Stroški izvedbe (GOI del) 1. faze

-

Stroški izvedbe (GOI del) 2. faza

-

Stroški strokovnega nadzora gradnje

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

59.032,27 €

140.772,30 €

199.804,57 €

1.475,81 €

3.519,31 €

9.076,97 €

€

2.131,36 €

1.950,49 €

Stroški strokovnega nadzora gradnje - 1. faza

-

€

-

€

2.131,36 €

1.950,49 €

-

Stroški strokovnega nadzora gradnje - 2. faza

-

€

-

€

-

-

1.475,81 €

3.519,31 €

-

-

Stroški informiranja in obveščanja javnosti
Ostali stroški (tehnični pregled, koordinacija in varstvo pri delu ipd.)

Skupaj investicijski stroški (z DDV)

€

-

€

5.947,50 €
Delež vlaganj po letih (v %)

Od tega upravičeni stroški

-

1,5%
-

€

-

€

-

€

1.243,18 €

€

1.270,53 €

€

-

€

€

€

4.081,85 €
4.995,12 €

2.513,71 €

€

870,23 €

1.270,53 €

908,94 €

1.327,04 €

4.376,74 €

21.289,00 €

89.499,57 €

82.510,98 €

61.417,02 €

145.618,65 €

406.282,72 €

5,2%

22,0%

20,3%

35,8%

100,0%

-

€

72.647,00 €

66.590,53 €

15,1%
-

€

-

€

139.237,53 €
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6.5

Varstvo okolja ter presoja vplivov investicijskega projekta z opisom
pomembnejših vplivov projekta z vidika okoljske sprejemljivosti ter
trajnostnega razvoja z oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov na
okolje

Investicijski projekt je usklajen s splošnimi predpisi o varstvu okolja, skladno z določili Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/2004, z dopolnitvami in spremembami) in podzakonskih aktov. Pri načrtovanju in izvedbi
investicijskega projekta so bila in bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska
učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in
zmanjševanje vplivov na okolje). Izvedba investicijskega projekta bo imela pozitiven učinek na okolje. Njegova
izvedba ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje hrupa v okolju. Z
ekološkega vidika izvedba projekta ni sporna in ne bo povzročila dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega
hrupa, emisij in oškodovane pokrajine.

6. 5. 1

Vp liv i inv e s tic ijs ke ga p ro je kta na o ko lje

Ocena vpliva na okolje je izdelana na osnovi projektne dokumentacije, ki služijo za pripravo tega dokumenta in na
podlagi spoznanj na primerljivih investicijskih projektih. Izvedba projekta ne bo dodatno onesnaževala okolja,
vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika izvedba projekta ni sporna in
ne bo povzročila dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Na podlagi
opisa pričakovanih vplivov na okolje v času gradnje in obratovanja lahko zaključimo, da skupni nivo obremenitev
okolja ne bo prekoračen.
Vsi okoljski vplivi v okviru izvedbe projekta bodo, ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih ukrepov na posamezne
sestavine okolja, v okviru zakonsko predpisanih mej, tako da na nobeno sestavino okolja ne vpliva v takšni meri,
da bi bila njegova izvedba s stališča varstva okolja nedopustna. Območje okoljskih vplivov je območje parcelnih
številk in okoliških parcelnih številk, kjer se bodo izvajali predvideni posegi. Trajni vplivi zaradi izvedbe projekta
niso pričakovani. Na podlagi opisa pričakovanih vplivov na okolje v času gradnje in obratovanja lahko
zaključimo, da skupni nivo obremenitev okolja ne bo prekoračen. Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri
predmetnih delih ob izvajanju investicijskega projekta (t.j. v času izvedbe GOI in ostalih del), bodo časovno
omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. V času uporabe ni pričakovati posebnih spremenjenih vplivov na
okolje. Pri vseh posegih bodo upoštevane normativne določbe glede zaščite okolja.
Tabela 9:

Vplivi investicijskega projekta na okolje.
v času IZVA JAN JA

Okoljs ka področja

GEO SF ERA

HIDRO S FER A

v času OBRATOVA NJA

Teptanje tal (prsti) ob izvedbi projekta.

Ne pričakuje se vplivov.

Površinske vode

Ne pričakuje se vplivov.

Podtalnica

Ne pričakuje se vplivov.

Emisije v zrak kot posledica emisij
izpušnih plinov transportnih in
delovnih vozi ter opreme; prometnih
zastojev, emisije delcev pri varjenju in
rezanju materiala ipd.

Ne pričakuje se vplivov. Na območju se
bo izvedlo malo biološko čistilno napravo
na katero bo objekt priključen. Meteorne
vode pa bodo ustrezno speljane v
ponikovalnice. S tem se bo zagotovilo
ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne
vode, kakor tudi meteorne vode.
Emisije v zrak kot posledica rabe
električne energije (emisije CO2) in kot
posledica večje količine koristnikov
zunanjih površin, predvsem parkirnih
mest za avtomobile in avtodome.

Ne pričakuje se vplivov.

Ne pričakuje se vplivov.

Zrak
ATMO SF ERA
Svetlobno
onesnaževanje
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Teptanje tal (prsti) ob izvedbi projekta.
Izvedba del bo potekala na večinoma
že urejenih, dostopnih lokacijah in
površinah.

BIO SF ERA
Raba tal

DRUŽB EN O I N
KUL TURN O
OKOLJE

Ne pričakuje se vplivov.

Identiteta krajine

Ne pričakuje se vplivov.

Kulturna dediščina

Ne pričakuje se vplivov.
V času izvedbe del se pričakuje
povečan hrup zaradi izvedbe del,
motornih vozil in delovnih strojev
(zaradi samega delovnega procesa),
vendar bo zaradi časovne omejenosti
izvedbe del v dnevnem času, kar je
sprejemljivo za okolje. Vpliv hrupa v
daljšem časovnem obdobju bo
zanemarljiv.

BIVAL NO
OKOLJE

6. 5. 2

Ne pričakuje se vplivov.

Poselitev

Hrup

Ne pričakuje se vplivov.

Promet

V času izvedbe del so možni prometni
zastoji zaradi izvajanja del.

Odpadki

Proizvodnja odpadkov je omejena, pri
čemer bodo upoštevani visi predpisi in
uredbe, ki urejajo to področje.

Ne pričakuje se vplivov.
Ne pričakuje se negativnih vplivov.
Kvečjemu pozitivne vplive zaradi dviga
poselitve kot posledica novih prostorskih
kapacitet za preživljanje prostega časa v
naravi ter tudi zaradi možnosti
turističnega in ostalega razvoja kraja.
Ne pričakuje se vplivov. Kamp in objekti
bodo ustrezno umeščeni v prostor, kar
bo izboljševalo identiteto krajine.
Ne pričakuje se vplivov.

Raven hrupa bo ista oziroma večja zaradi
organizacije raznih dogodkov na
območju posegov ter tudi zaradi večjega
turističnega obiska kot pred izvedbo
projekta.
Zaradi povečane turistične ponudbe
kraja in posledično večjega obiska, se
pričakuje povečanje prometa na
območju.
Vplive na okolje se pričakuje le v času
morebitnih vzdrževalnih in
intervencijskih del. Odpadki se bodo še
naprej zbirali in odvažali na lokalno
urejen način.

Oc e na s tro š ko v za o dp ra vo ne ga tiv nih v p livo v na o ko lje

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega
gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidenega investicijskega projekta prišlo tudi do posega v
prostor, so v strokovni oceni ovrednoteni tudi vplivi med izvedbo projekta in po izvedbi projekta. Podana ocena
na okolje temelji na osnovi predvidenih del in vpliva le-teh na okolje ter učinkov izvedbe oziroma vgrajenih
materialov na okolje v času obratovanja.
Ocenjujemo, da pričakovani vplivi projekta na okolico ne bodo imeli povečanega negativnega vpliva na okolje in
so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi, zato za njihovo odpravo ni predvidenih dodatnih stroškov.
Investicijski projekt ne povzroča stroškov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov.
Pričakuje se, da dolgoročno ne bo stroškov negativnih vplivov na okolje, kvečjemu pozitivni. Kratkoročne stroške
morebitnih, nepredvidenih negativnih vplivov na okolje v času gradnje pa bo v celoti pokrival izvajalcev del. Vsi
opisani omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi ter so že vkalkulirani v stroških izvedbe projekta, kot je
predstavljeno v tem dokumentu.
Morebitni manjši negativni vplivi na okolje v času izvajanja del (gradnje) in posledično stroški ne bodo bremenili
investitorja, saj jih bo izvajalec del dolžan v okviru gradbene pogodbe sam odpraviti (sanirati prizadeto območje)
in vzpostaviti prvotno stanje, kar pomeni, da bo le-ta nosil stroške odprave okoljskih škod. Ocenjujemo, da bo
delež teh stroškov v okviru gradbene pogodbe minimalen in bo odvisen od načina izvedbe del in od cenovne
politike izbranega izvajalca del. Ocenjujemo, da bodo le-ti predstavljali max 1,0% vrednosti gradbeno obrtniških in
instalacijskih del.
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6. 5. 3

Pre s o ja v pliv ov inv e s tic ijs ke ga p ro je kta na o ko lje in dru žbo z v id ika
e ko loš ke ga p ris pe v ka p ro je kta te r z v idika t ra j no s tne ga ra zvo ja in e na kih
mo žno s ti

Presoja vplivov investicijskega projekta na okolje in družbo z vidika ekološkega prispevka projekta ter z vidika
trajnostnega razvoja in enakih možnosti v posamezni fazi načrtovanja, izvedbe in uporabe z oceno stroškov za
odpravo negativnih vplivov je eno izmed pomembnejših horizontalnih določil evropske kohezijske politike. V
nadaljevanju opredeljujemo omilitvene ukrepe predmetnega investicijskega projekta, ki bodo upoštevani v
posameznih etapah načrtovanja, izvedbe in uporabe.
Tabela 10:

Presoja vplivov na okolje z vidika ekološkega prispevka ter z vidika trajnostnega razvoja in
enakih možnosti projekta v posamezni fazi načrtovanja, izvedbe in uporabe.

U Č I NKO VI TO S T
I Z RA B E
NA R A V NIH
V I RO V

O KO LJ S KA
U Č I NKO VI TO S T

v času
NA Č R TO V A NJ A

v času
G R AD NJ E / I ZV ED B E

v času
U P O RA B E

▫ Učinkovita raba naravnih virov
in energije mora biti osnovno
vodilo projektantov.
▫ Načrtuje se vgradnja
materialov, ki odgovarjajo
sodobnim okoljskim
standardom.
▫ Poseg je načrtovan v skladu s
smernicami trajnostne
arhitekture, okoljske
učinkovitosti in rabe naravnih
virov, kot okolju prijazna in
energetsko učinkovita.

▫ Projekt se bo izvedlo v skladu s
pristojno zakonodajo in
zagotovilo se bo takšen način
porabe energije, ki je okolju
prijazen; izvedba del bo
potekala s stroji, ki omogočajo
maksimalno energetsko
učinkovitost.
▫ V času izvajanja del se bo
upoštevala učinkovita raba
naravnih virov, kar pomeni
učinkovita poraba vode,
nadomestnih surovin z
enakovrednimi substituti in
ekonomična raba energije.
▫ Vsa oprema bo v skladu z vsemi
standardi za varstvo okolja in
zdravja.
▫ Izvedba vseh del bo skladna z
novimi tehnologijami.

▫ Tehnološke rešitve so/bodo
projektirane v skladu s
pozitivno okoljsko zakonodajo
in veljavnimi normativi in
standardi.
▫ Načrtovana je priključitev vseh
izvedenih del na obstoječo
javno komunalno in ostalo
infrastrukturo (vodovodno in
kanalizacijsko omrežje, elektro,
TK in cestno omrežje).

▫ V času izvajanja del bo
gradbišče organizirano v skladu
s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih. Morebitni
nevarni odpadki, ki se bodo
pojavljali tekom gradnje bodo
obravnavani v skladu z
zakonom in podzakonskimi
prepisi. Začasna deponija
odpadkov na gradbišču in
odvoz odpadkov na deponijo
odpadkov bo organizirana v
sladu s predpisi.
▫ Izvedlo se bo priključitev na
komunalno in ostalo javno
infrastrukturo.
▫ Pri izvedbi se bo uporabilo
najboljše razpoložljive tehnike,
uporabilo referenčne
dokumente (pri izvedbi se bodo
upoštevali vsi akti (zakoni,
uredbe, odločbe), ki imajo že
vgrajene vse mehanizme in
zahteve v zvezi z izboljšanjem

▫ Poraba energije bo sicer
povečana zaradi novogradnje,
vendar se zaradi omilitvenih
ukrepov in energetske
učinkovitosti novogradnje
pričakuje manjši strošek na
enoto mere od primerljivih
objektov.
▫ Vsa vgrajena nova oprema bo
energetsko učinkovita.
▫ Zagotovljen bo takšen način
porabe energije, ki je okolju
prijazen.
▫ Novozgrajeni objekt bo
priključen na obstoječo
komunalno in ostalo
infrastrukturo. S tem bo
zagotovljena učinkovita raba
vode in s tem se bo ohranjalo
naravno okolje in čistost
okoliških vodotokov in
podtalnice.
▫ Zagotovljen bo stalen nadzor
nad optimalnim delovanjem
objekta; s tem bo zagotovljena
racionalna raba EE in vode.
▫ Uredilo se bo ustrezno
odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih ter
meteornih voda.
▫ Vodovodne instalacije bodo
bolj sprejemljive za okolje, saj
se bo poskrbelo za vgrajevanje
sistemov, ki omogočajo manjšo
porabo vode, predvsem v
sanitarnih prostorih.
▫ Zagotovljeno bo ločeno
zbiranje odpadkov.
▫ Vsa vgrajena oprema in vse
instalacije bodo energetsko
učinkovite (energetsko varčne).
▫ Nadzor nad emisijami: emisije
bodo minimalne in s tem se bo
zmanjšalo tveganje
onesnaženosti.
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T R A J NOS T NA
D OS T O P NO S T

NE D I S KRI MI NA T
O R NO S T
(načel o e nakih
mož n osti)

I Z BO LJ Š A NJ E
KA KO V OS T I
D E LO V NEG A I N
B I V A LNE GA
O KO LJ A

▫ V fazi načrtovanja je/bo
potrebno posebno pozornost
nameniti tudi reševanju
vprašanja neoviranega dostopa
vsem osebam, uporabnikom
območja oziroma vsem
uporabnikom območja v času
gradnje in uporabe.
▫ Predvidena je ureditev
trajnostne dostopnosti tudi na
mikrolokaciji, to je na samem
območju kampa in
novozgrajenega objekta, saj je
predvidena dostopnost tudi za
gibalno ovirane osebe.
▫ Območje se nahaja na lokaciji,
ki je z vidika prometne ureditve
dostopno in urejeno.

▫ Projekt je načrtovan tako, da
bo izvedba projekta in
koriščenje novozgrajenih
kapacitet kampa zagotavljala
enake možnosti vsem
koristnikom (obiskovalcem/
turistom), prebivalcem,
ostalim uporabnikom itd. ne
glede na spol, narodnost,
raso, vero, individualnost,
starost, spolno usmerjenost
ali druge osebne okoliščine.
▫ Projekt je načrtovan tako, da
bo izvedba projekta in njegova
uporaba pozitivno vplivala na
kakovost bivalnega okolja (na
varnost uporabnikov, na
njihovo dobro počutje, zdravje
ipd.).

▫ Zagotovljen bo strokovni
nadzor nad izvajanjem
projekta in s tem tudi nad
načrtovanimi tehničnimi
rešitvami. Nobeden ne bo
neposredno preveč
obremenjen v času izvajanja
del s hrupom, odpadki,
prašnimi delci, saj bodo
zagotovljeni vsi omilitveni
posegi, za čim manjšo
bremenitev s posegi.
▫ Zagotovljen bo strokovni
nadzor nad izvajanjem projekta
in s tem tudi nad načrtovanimi
rešitvami.
▫ Vsi uporabniki in obiskovalci
kampa in njene okolice ne bodo
preveč obremenjeni v času
izvajanja del s hrupom,
odpadki, prašnimi delci, saj
bodo zagotovljeni vsi omilitveni
posegi, za čim manjšo
bremenitev s posegi.

▫ Projekt je načrtovan tako, da
bo njegova izvedba na okolje
vplivala minimalno oziroma da
vpliva sploh ne bo.
▫ Ocenjuje se, da bodo rešitve
prispevale k večji okoljski
učinkovitosti projekta.

▫ Zagotovljen bo strokovni
nadzor nad izvajanjem del in s
tem tudi nad načrtovanimi
rešitvami.
▫ Pri gradnji bodo upoštevane
vse potrebne določbe in
predpisi, kjer je predvidena tudi
organizacija gradbišča.
▫ Pred predajo izvedenih del
namenu (v uporabo) se bo

(poz iti ve n vpli v
projek ta n a
ok olje , nar av o,
kulturno
dediščino itd. t er
siner gič na
učink ovit ost)

Z M A NJŠ A NJ E
V P LI V OV NA
O KO LJ E

vpliva na varstvo okolja).
▫ Izvajan bo nadzor nad emisijami
in tveganji (emisije bodo
minimalne in s tem se bo
zmanjšalo tveganje
onesnaženosti, upoštevajoč vse
akte, zakone, uredbe in
odloke).
▫ Na območju gradnje, njegove
okolice in dostopnih poti se bo
v času izvajanja del začasno
povečal promet, ki bo vezan na
samo izvedbo del (gradbene
mehanizacije).
▫ Urejeno bo, da sama izvedba
del in montaža opreme v
največji možni meri ne bo
povzročala motenj.

▫ Zagotovljene bodo enake
možnosti dostopa za vse
uporabnike/koristnike kampa in
njegove okolice.
▫ Urejene bodo površine za
invalidne/gibalno ovirane osebe
oziroma za osebe s posebnimi
potrebami.
▫ Nove, urejene in ustrezno
opremljene površine bodo
povečale varnost vseh oseb
oziroma uporabnikov le-teh pri
izvajanju rekreacije in drugih
družabnih, kulturnih ipd.
dogodkov v naravi. Urejeno
okolje bo prispevalo k
trajnostnemu razvoju kraja in
občine.
▫ Zagotovilo se bo trajnostno
dostopnost vsem uporabnikom
kampa in njegove okolice ter
pripadajoče komunalne in
ostale infrastrukture.
▫ Izvedba projekta bo
omogočala enake možnosti
dostopa/koriščenja za vse
koristnike novozgrajenih
kapacitet v okviru kampa,
prebivalcem, ostalim
uporabnikom itd. ne glede na
spol, narodnost, raso, vero,
individualnost, starost,
spolno usmerjenost ali druge
osebne okoliščine.
▫ Zagotovljena bo boljša
kakovost bivalnega okolja
prebivalcev naselja in občine.
▫ Zagotovljena bo boljša
zdravstvena varnost
uporabnikov oziroma manjše
možnost poškodb za v okviru
športa in rekreacije v naravi,
organizacije raznih dogodkov,
proslav ipd.
▫ Zagotovljeni bodo boljši pogoji
za nadaljnji razvoj
gospodarstva, predvsem
turistične ponudbe območja
(kamp).
▫ Zagotovljena bo boljša
prometna infrastruktura
(predvsem parkirišča) za
avtodome.
▫ Zagotovljena bo boljša
kakovost rekreacijske in
nastanitvene infrastrukture na
prostem v naravnem okolju.
▫ Strokovno rokovanje in
upravljanje bo zagotovljeno
preko strokovnega osebja
upravljavca.
▫ Negativni vplivi na okolje se
bodo zmanjšali že zaradi prej v
tem dokumentu navedenih
dejstev.
▫ Ocena stroškov je vključena v
stroške uporabe, delovanja
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izvedlo tehnični pregled in
pridobilo uporabno dovoljenje
za posamezno fazo izvedbe.

6.6

oziroma upravljanja
novozgrajenih kapacitet
kampa.

Kadrovsko organizacijska shema s prostors ko opredelitvijo ter vpliv
projekta na zaposlenost
6. 6. 1

K a dro vs ko o rga niza c ijs ka s he ma

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor Občina Miren-Kostanjevica je
s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta. Občina Miren-Kostanjevica zaposluje ustrezno
usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo podobnih projektov. Investicijski projekt bo investitor izvajal tudi s
pomočjo zunanjih sodelavcev (izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter izvedba strokovnega nadzora
gradnje). Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).
Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna skupina investitorja v okviru
obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Investitor bo vodenje investicijskega projekta zagotovil z
lastnimi viri v okviru občinske uprave, saj že zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo
podobnih objektov. Odgovorna oseba investitorja je župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar.
Odgovorna vodja za izvedbo investicijskega projekta (skrbnik projekta) je Albin Pahor, strokovni sodelavec za
investicije, zaposlen na Občini Miren-Kostanjevica. Odgovorna oseba za prijavo projekta na javni poziv LAS v
objemu sonca je Nevenka Vuk, višja svetovalka za gospodarstvo in turizem, zaposlena na Občini MirenKostanjevica, ki bo odgovorna tudi za ustrezno poročanje o projektu. Za izvedbo projekta se bo oblikovalo
delovno skupino. Naloge delovne skupine so in bodo:
ð usklajevati in spremljati izvedbo aktivnosti ter zagotoviti učinkovito izvedbo projekta v skladu s
projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo;
ð zagotoviti finančna sredstva za pokrivanje celotnega investicijskega projekta (npr. zagotoviti potrebna
lastna sredstva, pridobiti nepovratna sredstva ipd.);
ð poročati o poteku investicijskih aktivnosti in iskati rešitve za morebitne probleme pri izvajanju aktivnosti
na rednih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oziroma najmanj enkrat tedensko v prostorih
Občine Miren-Kostanjevica in/ali na terenu; ter
ð zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih v izvedbo projekta.
Ob zaključku investicijskega projekta bo vodja projekta pripravila zaključno vsebinsko in finančno poročilo o
izvedenem projektu.
Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Občine Miren-Kostanjevica. Pregled,
koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije je in bo še
naprej vodil investitor v sodelovanju z zunanjimi svetovalci-sodelavci. Člani delovne skupine bodo usklajevali in
spremljali izvedbo aktivnosti, dogovarjali se bodo o rešitvi morebitnih problemov pri izvajanju na rednih
operativnih sestankih, ki bodo organizirani po potrebi oziroma najmanj enkrat tedensko. Izbrali bodo tudi vodjo
strokovnega nadzora gradnje investicijskega projekta. Aktivnosti se bodo izvajale v prostorih Občine MirenKostanjevica oziroma na terenu. Po potrebi se bo vključilo v delovno skupino tudi druge izvajalce storitev in
neodvisne strokovnjake z ustreznimi strokovnimi izkušnjami. Za izdelavo študij, analiz in pripravo projektne in
investicijske dokumentacije ter za izvedbo strokovnega nadzora gradnje so bili in bodo tudi v prihodnje s strani
investitorja in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci/sodelavci. Ostali zunanji koordinatorji niso
predvideni.
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Slika 8:

Kadrovsko organizacijska shema izvedbe investicijskega projekta.

Po izvedbi projekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja bo investitor/lastnih Občina Miren-Kostanjevica predala
izvedena dela v okviru projekta v upravljanje Krajevni skupnosti Sela na Krasu, ki bo kot dober gospodar skrbela
za kakovostno in učinkovito upravljanje in vzdrževanje novih površin. Upravljavec in bodoči uporabniki imajo
ustrezne izkušnje z upravljanjem in vzdrževanjem primerljive infrastrukture.

Po izvedbi investicijskega projekta se kadrovsko organizacijska shema upravljanja ne bo spremenila.

6. 6. 2

Vp liv inv e s tic ijs ke ga p ro je kta na za p os le no s t

Neposredna delovna mesta: Zaradi izvedbe in po sami izvedbi investicijskega projekta se število zaposlenih na
Občini Miren-Kostanjevica, kot investitorju/lastniku, kot tudi pri upravljavcu KS Sela na Krasu v obeh primerih,
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tako pri scenariju »brez investicije« kot tudi pri scenariju »z investicijo«, ne spreminja oziroma bo ostalo
nespremenjeno. Zaradi izvedbe obravnavanega investicijskega projekta se ne bodo pojavile potrebe po
zaposlovanju dodatne delovne sile (ni predvideno dodatno zaposlovanje ne pri Občini Miren-Kostanjevica kot
tudi ne pri upravljavcu KS Sela na Krasu oziroma ni predvidenih novih delovnih mest). Občina Miren-Kostanjevica
in KS Sela na Krasu bosta zagotovila izvedbo investicijskega projekta ter kasneje njegovo upravljanje in
vzdrževanje z lastnimi kadri, saj že zaposlujeta ustrezno usposobljen kader, ki že ima izkušnje z izvedbo,
upravljanjem in vzdrževanjem primerljive infrastrukture.
Posredna delovna mesta: Kot smo že zgoraj omenili so to delovna mesta v času gradnje. Ker bodo navedeni
investicijski projekt v večji meri izvajali domači izvajalci, bo navedeni investicijski projekt vplival na produkcijo
potrebnih materialov ter na povečanje storitvene dejavnosti v Sloveniji, kar pa bo dvignilo dodano vrednost
domačega gospodarstva, zagotovilo dodatna sredstva za zaposlene v navedenih dejavnostih in pripomoglo k
ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest.
Vzporedna delovna mesta: Poleg neposrednih in posrednih delovnih mest, ki so vezani direktno na investicijski
projekt, pa moramo omeniti oziroma opozoriti tudi na vzporedna delovna mesta. Vzporedna delovna mesta so
dodatne zaposlitve zaradi novih in vzporednih dejavnosti, ki jih bo omogočal obravnavani investicijski projekt. To
so predvsem obstoječi pa tudi novi, potencialni nosilci obrtnih, proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti, ki
se bodo zaradi izvajanja novih aktivnosti/dejavnosti na območju naselja in krajevne skupnosti. Že samo zaradi
ureditve novega gostinskega objekta v okviru kampa se pričakuje povečanje zaposlitev za minimalno dve
delovnih mesti (za opravljanje in vzdrževanje kampa in delo v gostinskem lokalu). Zaradi povečanja turistične in
ostale ponudbe pa se pričakuje tudi povečanje atraktivnosti/privlačnosti okolja za nove obiskovalce, turiste ipd.,
kar pa bo vplivalo tudi na samo turistično in gostinsko ponudbo in ustvarjanje novih delovnih mest. Iz vsega
navedenega v tem dokumentu lahko predvidevamo, da se bo povečalo število vzporednih delovnih mest, kar
pomeni, da bo izvedba projekta posledično pozitivno vplivala na povečanje zaposlitvenih možnosti območja.
Zaradi izvedbe operacije in izboljšanja bivanjskih pogojev kraja pa je dolgoročno pričakovati povečanje števila
prebivalcev ter zaradi izboljšanja bivanjskih pogojev bo omogočen tudi razvoj kraja. Menimo, da bo obravnavan
projekt najbolj vplival na povečanje vzporednih delovnih mest.

6.7

Predvideni viri in načrt financiranja investicijskega projekta

V tem poglavju podrobneje predstavljamo predvidene vire financiranja investicijskega projekta (t.j. investicijskih
stroškov) ter njegovo finančno konstrukcijo. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) so
predvideni viri financiranja investicijskega projekta predstavljeni po tekočih cenah.
Vire financiranja investicijskega projekta bodo zagotovljeni iz:
ð lastnih proračunskih sredstev Občine Miren-Kostanjevica;
ð iz javnih virov RS, in sicer s pridobitvijo nepovratnih finančnih spodbud iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru drugega Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS v objemu sonca.
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Tabela 11:

Viri in dinamika financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah, v EUR.
Dinamika po letih

Viri financiranja
LASTNI VIRI: Proračunska sredstva Občine MIREN-KOSTANJEVICA
JAVNI VIRI: Sofinanciranje iz sklada EKSRP (do 80% upravičenih stroškov)
Drugi viri

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA

-2018

2019

5.947,50 €
-

€

-

€

2020

21.289,00 €
-

€

-

€

SKUPAJ

2021

2022

2023

44.499,57 €

47.510,98 €

61.417,02 €

45.000,00 €

35.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

61.417,02 €

%

v EUR z DDV

145.618,65 €
-

€

-

€

145.618,65 €

326.282,72 €

80,3%

80.000,00 €

19,7%

-

€

406.282,72 €

0,0%

5.947,50 €

21.289,00 €

89.499,57 €

82.510,98 €

100,0%

Viri financiranja 1. Faza

5.947,50 €

21.289,00 €

89.499,57 €

82.510,98 €

-

€

-

€

199.247,05 €

100,0%

LASTNI VIRI: Proračunska sredstva Občine MIREN-KOSTANJEVICA

5.947,50 €

21.289,00 €

44.499,57 €

47.510,98 €

-

€

-

€

119.247,05 €

59,8%

45.000,00 €

35.000,00 €

-

€

-

€

80.000,00 €

40,2%

JAVNI VIRI: Sofinanciranje iz sklada EKSRP (do 80% upravičenih stroškov)

-

€

-

€

Viri financiranja 2. Faza

-

€

-

€

-

€

-

€

61.417,02 €

145.618,65 €

207.035,67 €

100,0%

LASTNI VIRI: Proračunska sredstva Občine MIREN-KOSTANJEVICA

-

€

-

€

-

€

-

€

61.417,02 €

145.618,65 €

207.035,67 €

100,0%

JAVNI VIRI: Sofinanciranje iz sklada EKSRP (do 80% upravičenih stroškov)

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

0,0%

Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekočih cenah je:
ð 80,3% lastni, proračunski viri Občine Miren-Kostanjevica v skupni višini 326.282,72 EUR
ð 19,7% javni viri EKSRP v višini 80.000,00 EUR

Izračun višine sofinanciranja 1. Faze izvedbe investicijskega projekta smo pripravili na podlagi pravil za sofinanciranje projektov v okviru 2. Javnega poziva za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki je bil objavljen dne 08.05.2019. Pri izračunu
smo upoštevali, da znaša najvišja višina nepovratne finančne podpore za kritje upravičenih stroškov 80% upravičenih stroškov operacije ter da najvišji znesek nepovratne
finančne podpore za posamezno operacijo znaša 80.000,00 EUR. Ker glede na višino upravičenih stroškov operacije bi višina nepovratne finančne podpore presegala znesek
80.000,00 EUR smo v finančni konstrukciji upoštevali maksimalni možni znesek javne finančne podore iz ESKRP.
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6.8

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost
investicijskega projekta
6. 8 . 1

Prič a ko v a na s top nja izra be zmo gljiv o s ti

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti je predstavljena v poglavju 6.8.2.1.2 Prihodki poslovanja investicijskega
projekta, saj je bila le-ta osnova za izračun potencialnih prihodkov iz obratovanja novih kapacitet.

6. 8 . 2
6.8.2.1

6.8.2.1 .1

F ina nč na in e ko no ms ka up rav ič e nos t inv e s tic ij s ke ga p ro je kta
Proj e kc i j a pri h odkov i n od h od kov i z pos l ov a n j a te r d ru žbe n o-e kon oms ki h
(AS K / CB A) kori s t i proj e kt a v e kon oms ki d obi i n ve s t i c i js ke ga proj e kt a

Ekon oms ka d oba i nv e st i c i j s ke ga proj e kt a

Ekonomska doba za tovrstne projekte po direktivah EU znaša od 10 do 15 let (področje »Druge sektorji«). V naših
izračunih smo upoštevali ekonomsko dobo 15 let. Ekonomsko obdobje obravnavanega investicijskega projekta je
torej od leta 2019 do 2034; kot bazično leto smo upoštevali leto 2019.

6.8.2.1 .2

Pri hod ki pos lov a nj a i nve s t ic i j s ke ga proj e kt a

Predvidevamo, da bo investicijski projekt (rezultat operacije) pri svojem poslovanju lahko ustvarjal naslednje
vrste poslovnih prihodkov:
ð enkratne prihodke ter
ð prihodke iz obratovanja investicijskega projekta.
V izračunih smo upoštevali le neposredne/direktne prihodke projekta po metodi prirasta (inkrementalni metodi),
ki temelji na primerjavi prihodkov scenarija »z investicijo« s prihodki v scenariju »brez investicije« skladno s točko 3
15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014, kar pomeni, da so upoštevani le v
finančni analizi upoštevani le dodatno nastali prihodki zaradi izvedbe projekta.
Enkratni prihodki: Investicijski projekt ne prinaša nobenih enkratnih prihodkov, kar je vidno tudi iz same finančne
konstrukcije investicijskega projekta, saj bo le-ta v celoti financiran iz lastnih virov Občine Miren-Kostanjevica ter s
pridobitvijo nepovratnih sredstev EKSRP.
Prihodki iz obratovanja investicijskega projekta: Prihodke iz poslovanja/obratovanja smo prikazovali na podlagi
t.i. metode prirasta (inkrementalne metode) in smo v analizo vključili le prihodke, ki se zaradi izvedbe
spreminjajo. Pri izračunu dodatnih prihodkov iz poslovanja/obratovanja projekta smo upoštevali vidik
lastnika/investitorja in upravljavca. Ostalih morebitnih prihodkov nismo upoštevali, saj se zaradi same izvedbe
projekta ne spreminjajo in je njihov učinek po metodi prirasta enak nič, tako da jih v nadaljevanju tega dokumenta
nismo obravnavali. Ker investitor/lastnik in upravljavec nista isti subjekt, smo izvedli konsolidirano finančno
analizo, kar pomeni, da smo izključili denarne tokove med lastnikom in upravljavcem.
Izračuni in ocene prihodkov iz obratovanja so izdelani na podlagi zadnjih dosegljivih podatkov na spletni strani
Ajpes, in sicer na podlagi podatkov primerljivih objektov (kampov s podobno ponudbo) na Goriškem.
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Obravnavani projekt bo prinašal naslednje dodatne prihodke iz obratovanja, kar je prikazano v tabeli v nadaljevanju:
ð Prihodke iz nočitvenih kapacitet kampa
ð Prihodke iz obratovanja gostinskega obrata
Ostalih prihodkov (npr. prihodkov iz gostinske dejavnosti v okviru organizacije večje dogodka ipd.) nismo upoštevali.
Tabela 12:

Prikaz potencialnega koriščenja kapacitet kampa na letni ravni z oceno letnih prihodkov iz obratovanja nočitvenih kapacitet kampa, v EUR z DDV.
Max kapacitete

Mesec

avtodom

avtokamp

skupaj

Ocena števile
ljudi / avto,
avtodom

Število dni

Maksimalno število obiskovalcev (100%
koriščenje kapacitet)
avtodom

avtokamp

skupaj

Cenik / dan / osebo
avtodom

avtokamp

Skupaj
maksimalni
prihodki

Ocena koriščenja kapacitet Potenciralno ocenjeno število obiskovalcev
kampa
kampa
avtodom

avtokamp

avtodom

avtokamp

skupaj

Ocenjeni
pričakovani
prihodki od
kampa

JANUAR

31

14

34

48

2

868

2.108

2.976

15,00 €

10,00 €

34.100,00 €

5,0%

0,0%

43

0

43

651,00 €

FEBRUAR

28

14

34

48

2

784

1.904

2.688

15,00 €

10,00 €

30.800,00 €

5,0%

0,0%

39

0

39

588,00 €

MAREC

31

14

34

48

2

868

2.108

2.976

15,00 €

10,00 €

34.100,00 €

15,0%

0,0%

130

0

130

1.953,00 €

APRIL

30

14

34

48

2

840

2.040

2.880

15,00 €

10,00 €

33.000,00 €

25,0%

10,0%

210

204

414

5.190,00 €

MAJ

31

14

34

48

2

868

2.108

2.976

15,00 €

10,00 €

34.100,00 €

40,0%

10,0%

347

211

558

7.316,00 €

JUNIJ

30

14

34

48

2

840

2.040

2.880

15,00 €

10,00 €

33.000,00 €

60,0%

50,0%

504

1.020

1.524

17.760,00 €

JULIJ

31

14

34

48

2

868

2.108

2.976

15,00 €

10,00 €

34.100,00 €

80,0%

80,0%

694

1.686

2.381

27.280,00 €

AVGUST

31

14

34

48

2

868

2.108

2.976

15,00 €

10,00 €

34.100,00 €

80,0%

80,0%

694

1.686

2.381

27.280,00 €

SEPTEMBER

30

14

34

48

2

840

2.040

2.880

15,00 €

10,00 €

33.000,00 €

70,0%

40,0%

588

816

1.404

16.980,00 €

OKTOBER

31

14

34

48

2

868

2.108

2.976

15,00 €

10,00 €

34.100,00 €

50,0%

10,0%

434

211

645

8.618,00 €

NOVEMBER

30

14

34

48

2

840

2.040

2.880

15,00 €

10,00 €

33.000,00 €

5,0%

0,0%

42

0

42

630,00 €

DECEMBER

31

14

34

48

2

868

2.108

2.976

15,00 €

10,00 €

34.100,00 €

5,0%

0,0%

43

0

43

10.220

24.820

35.040

3.770

5.834

9.605

SKUPAJ

365

401.500,00 €

651,00 €
114.897,00 €

Pri izračunu prihodkov iz obratovanja nočitvenih kapacitet kampa, da bo kamp deloval celo leto od 01.01. do 31.12., da so cene enake skozi celotno sezono in se ne spreminjajo
ter v njem ni upoštevana turistična taksa. Predpostavili smo, da bosta na avtodom oziroma avto bili minimalno dve osebi (starejši osebi, ne otroci) ter da nimata živali. Cene na
osebo na dan so dobljene na podlagi primerljivih kampov ter upoštevajo, da sta elektrika in voda vključeni v ceno bivanja. V zgornji tabeli je prikazana ocena maksimalne
kapacitete in potencialnih maksimalnih prihodkov iz naslova nastanitvenih kapacitet kampa ter ocena predvidenih dejanskih prihodkov glede koriščenja kapacitet po
posameznih mesecih v letu. Ocena prihodkov iz obratovanja nočitvenih kapacitet kampa na podlagi navedenih predpostavk tako znaša 114.897,00 EUR z DDV na letni ravni.
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Tabela 13:

Prikaz predvidenih prihodkov iz obratovanja gostinskega obrata, v EUR z DDV.

Mesec

Število dni

Ocena obiska gostinskega
Skupaj število
Število oseb v
obrata (število oseb, ki niso
oseb, ki
kampu,
v kampu)
koristijo
uporabnikov
gostinske
storitev
na dan
na mesec
storitve

Ocena
povprečne
porabe na
osebo

Ocena
potencialnih
prihodkov

JANUAR

31

5

155

43

198

2,50 €

FEBRUAR

28

5

140

39

179

2,50 €

448,00 €

MAREC

31

10

310

130

440

2,50 €

1.100,50 €

APRIL

30

10

300

414

714

2,50 €

1.785,00 €

MAJ

31

20

620

558

1.178

2,50 €

2.945,00 €

JUNIJ

30

20

600

1.524

2.124

2,50 €

5.310,00 €

JULIJ

31

30

930

2.381

3.311

2,50 €

8.277,00 €

AVGUST

31

30

930

2.381

3.311

2,50 €

8.277,00 €

SEPTEMBER

30

20

600

1.404

2.004

2,50 €

5.010,00 €

OKTOBER

31

20

620

645

1.265

2,50 €

3.162,00 €

NOVEMBER

30

10

300

42

342

2,50 €

855,00 €

DECEMBER

31

10

310

43

353

2,50 €

5.815

9.605

15.420

SKUPAJ

365

496,00 €

883,50 €
38.549,00 €

V izračunu smo predpostavili, da bodo storitve bara koristili ocenjeni uporabniki kampa ter tudi lokalni prebivalci.
Izračun števila koristnikov gostinskih storitev je predstavljeno po mesecih v zgornji tabeli. Predvidevali smo, da
bo posamezen koristnik porabil minimalno 2,50 EUR na dan. Ocena letnih prihodkov iz obratovanja gostinskega
obrata na podlagi navedenih predpostavk tako znaša 38.549,00 EUR z DDV na letni ravni.
Prihodki iz obratovanja na letni ravni skupaj znašajo 153.446,00 EUR z DDV, v celotni ekonomski dobi pa
1.702.705,50 EUR z DDV.

6.8.2.1 .3

O d h od ki / s t roš ki pos lov a n j a i n ve st i c i j s ke ga proj e kt a

Pri projekciji odhodkov investicijskega projekta smo upoštevali predvidene odhodke/stroške, ki jih bodo morali
kriti investitor/lastnik oziroma upravljavec. Predvidevamo, da bo investicijski projekt pri svojem poslovanju
povzročil naslednje vrste odhodkov/stroškov:
ð enkratne odhodke (investicijske stroške) ter
ð odhodke/stroške iz poslovanja investicijskega projekta.
V izračunih smo upoštevali le neposredne/direktne odhodke projekta po metodi prirasta (inkrementalni metodi),
ki temelji na primerjavi stroškov/odhodkov scenarija »z investicijo« s stroški/odhodki v scenariju »brez investicije«
skladno s točko 3 15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014, kar pomeni, da so
upoštevani le v finančni analizi upoštevani le dodatno nastali stroški/odhodki zaradi izvedbe projekta.
Investicijski stroški (enkratni odhodki): Investicijski stroški so stroški začetnih investicijskih vlaganj in nastajajo v
času izvajanja operacije. Podrobnejši opis investicijskih stroškov in dinamika njihovega nastajanja je predstavljena
v poglavju 5.2 in 6.7 tega dokumenta.
V finančni analizi so upoštevani investicijski stroški v stalnih cenah, skladno z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/2006, 54/2010 in 26/2017), z določili, ki jih opredeljuje Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects,
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, december 2014) ter skladno z
določili Izvedbene uredbe komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20.01.2015. Glede na to, da je davek na dodano
vrednost za investitorja nepovračljiv in predstavlja strošek projekta, so investicijski stroški predstavljeni oziroma
upoštevani z vključenim DDV.
Odhodki iz poslovanja: Operativne stroške smo prikazovali na podlagi t.i. metode prirasta (inkrementalne
metode) in smo v analizo vključili le stroške, ki se zaradi izvedbe spreminjajo. Pri izračunu dodatnih operativnih
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stroškov projekta smo upoštevali vidik lastnika/investitorja in upravljavca. Ostalih morebitnih stroškov nismo
upoštevali, saj se zaradi same izvedbe projekta ne spreminjajo in je njihov učinek po metodi prirasta enak nič, tako
da jih v nadaljevanju tega dokumenta nismo obravnavali.
Izračuni in ocene odhodkov iz obratovanja so izdelani na podlagi zadnjih dosegljivih podatkov na spletni strani
Ajpes, in sicer na podlagi podatkov primerljivih objektov (kampov s podobno ponudbo) na Goriškem.
Predvidevamo, da bo investicijski projekt povzročil pri svojem obratovanju naslednje vrste dodatnih poslovnih
odhodkov/stroškov:
A. Operativne odhodke
▫

▫

▫

▫

Materialni stroški: Materialni stroški so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov primerljive infrastrukture
oziroma projektih take vrste oziroma na podlagi ocene letnih materialnih stroškov na parkirno mesto.
Obsegajo stroške materiala za vzdrževanje, stroške električne energije, vode, materiala in blaga
potrebnega za delovanje gostinskega obrata ter podobne materialne stroške oziroma vse materialne
stroške, ki jih bodo imeli upravljavec in uporabniki z izpeljavo projekta in njegovega delovanja in
vzdrževanja v prihodnje. Ocenili smo, da dodatni materialni stroški obratovanja znašajo minimalno
1.500,00 EUR z DDV na mesec na parkirno mesto.
Stroški storitev: Stroški storitev so ocenjeni na podlagi strukture odhodkov primerljive infrastrukture
oziroma projektih take vrste oziroma na podlagi ocene letnih stroškov storitev na parkirno mesto.
Obsegajo stroške storitev rednega in investicijskega vzdrževanja, stroške dela glede na urno postavko in
število ur vzdrževalcev na objektu, stroške storitev potrebnih za delovanje gostinskega obrata itd.
preračunane na parkirno mesto. Ocenili smo, da dodatni stroški storitev znašajo minimalno 800,00 EUR z
DDV na mesec na parkirno mesto.
Stroški dela: Stroški dela so ocenjeni na podlagi predvidenih novih zaposlitev v okviru projekta, saj za
obratovanja kampa in gostinskega obrata se predvideva, da se bo potrebovalo minimalno dve novi,
celoletni zaposlitvi od leta 2024 naprej; v letu 2023 smo za tri mesece obratovanja predvidevali, da bo
zaposlena le 1 oseba. Ocenili smo, da bo znašal celoten strošek dela na osebo na mesec 1.300,00 EUR.
Ostali stroški: Ostali stroški so ocenjeni na 5,0% skupnih materialni stroškov in stroškov storitev.

B. Stroške amortizacije
Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortiziranega osnovnega sredstva na
poslovne učinke in je obračunana kot produkt amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Stroški
amortizacije so izračunani upoštevajoč nabavno vrednost osnovnih sredstev projekta. Za izračun amortizacije
smo upoštevali 3,0% amortizacijsko stopnjo za vsa ostala dela, ki povečujejo vrednost osnovnih sredstev
občine. Letni strošek amortizacije je izračunan s pomočjo podanih amortizacijskih stopenj in amortizacijskih
osnov, ki so podane kot nabavne vrednosti posameznih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva, izvedena v
okviru 1. Faze se bodo aktivirala 01.10.2021; ostala osnovna sredstva pa se bodo aktivirala 01.10.2023 ob
zaključku projekta. Letni strošek amortizacije je predstavljen v spodnji tabeli, iz katere tudi vidimo, da znaša
ekonomsko koristna (ponderirana) življenjska doba projekta 33,0 let.

Tabela 14:

Postavka osnovnega
sredstva

Prikaz letne amortizacije, obračunane amortizacije v ekonomski dobi projekta ter ponderirane
življenjske dobe projekta.
Amortizacijska Amortizacijska
osnova
stopnja

Aktivacija
osnovnega
sredstva

Letna
amortizacija

Mesečna
amortizacija

Obračunana
amortizacija v
amortizacijski
dobi (odpisana
vrednost OS)

Neodpisana
vrednost OS na
dan 31.12.2034

Delež
investicijski
vlaganj po vrsti
del

Življenjska
doba (v letih)

Ponderirana
življenjska
doba (v letih)

Izvedba 1. FAZA

164.620,25 €

3,0%

1.10.2021

4.938,61 €

411,55 €

65.436,55 €

99.183,70 €

42,7%

33,3

14,22

Izvedba 2. FAZA

191.577,02 €

3,0%

1.10.2023

5.747,31 €

478,94 €

64.657,24 €

126.919,78 €

49,6%

33,3

16,55

Ostali investicijski stroški

29.676,50 €

3,0%

1.10.2023

890,30 €

74,19 €

10.015,82 €

19.660,68 €

7,7%

33,3

2,56

Skupaj v EUR z DDV

385.873,77 €

140.109,61 €

245.764,16 €

100,0%

33,33

Pregled skupnih stroškov investicijskega projekta za scenarij »z investicijo«, in sicer investicijskih stroškov in
dodatnih stroškov poslovanja (obratovalni stroški in stroški amortizacije) po letih v ekonomski dobi 15-ih let je
predstavljen v tabeli 15.
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Tabela 15:

Prikaz investicijskih stroškov (vlaganj) in dodatnih odhodkov/stroškov poslovanja
investicijskega projekta v ekonomski dobi, stalne cene, v EUR z DDV.
ODHODKI/STROŠKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
INVESTICIJSKA VLAGANJA

STROŠKI IZ POSLOVANJA / POSLOVNI ODHODKI

Letnica (obdobje)

Leto (zap.št.)

Leto obratovanja

OPERATIVNI STROŠKI

2019

0

0

€

-

€

27.236,50 €

27.236,50 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2020

1

0

86.610,79 €

-

€

1.220,00 €

87.830,79 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2021

2

0

78.009,46 €

-

€

1.220,00 €

79.229,46 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1.234,65 €

2022

3

0

-

€

57.704,90 €

-

€

57.704,90 €

-

€

-

€

-

€

-

2023

4

1

-

€

133.872,12 €

-

€

133.872,12 €

2024

5

2

-

2025

6

3

-

2026

7

4

2027

8

2028

Izvedba 1.
FAZA

-

Ostali
investicijski
stroški

Izvedba 2.
FAZA

Materialni
stroški in stroški
storitev

SKUPAJ

Stroški dela

SKUPAJ
POSLOVNI
ODHODKI
/STROŠKI

Amortizacija

Ostali
stroški

Skupaj

1.234,65 €

€

4.938,61 €

4.938,61 €

27.600,00 €

3.900,00 €

552,00 €

32.052,00 €

6.598,01 €

38.650,01 €

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

5

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

9

6

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

2029

10

7

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

2030

11

8

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

2031

12

9

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

2032

13

10

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

2033

14

11

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

2034

15

12

-

€

110.400,00 €

31.200,00 €

2.208,00 €

143.808,00 €

11.576,21 €

155.384,21 €

385.873,77 €

1.242.000,00 €

347.100,00 €

24.840,00 €

1.613.940,00 €

140.109,61 €

1.754.049,61 €

SKUPAJ

164.620,25 €

191.577,02 €

29.676,50 €

Odhodki iz obratovanja, brez amortizacije, na letni ravni skupaj znašajo 143.808,00 EUR z DDV oziroma z
vključenimi odhodki amortizacije 155.384,21 EUR, v celotni ekonomski dobi pa 1.613.940,00 EUR z DDV oziroma z
upoštevanjem odhodkov amortizacije 1.754.049,61 EUR.

6.8.2.1 .4

Pri hod ki i n s t roš ki n a podla gi AS K / CB A-An a li ze st roš kov i n kori s t i (e kon oms ke
a n a li ze )

Družbene učinke projekta je mogoče preverjati s pomočjo Analize stroškov in koristi (ASK). Na ta način je mogoče
vrednotiti ekonomske učinke projekta na različne subjekte. S tega vidika je tovrstna analiza bolj celovita kot sama
finančna analiza, ki ocenjuje izpolnjevanje projekta z vidika investitorja/nosilca projekta. Ekonomska ocena se dela
iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalnikov, ki izhajajo iz finančne analize projekta, zajema tudi
ostale parametre kot npr. vpliv na okolje, varnost, zdravje ipd., pri čemer se gleda ne posredne učinke ne smo pri
investitorju temveč tudi na širšo družbo. Glede na določila 26. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)
ter glede na to, da je vrednost projekta nižja od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna.
Projekt prinaša še veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oziroma izgube, ki jih lahko
ovrednotimo v denarju. Cilj ASK/CBA (Cost Benefit Analyse) - Analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti
vse morebitne vplive, kot koristi in kot stroške izvedbe investicijskega projekta. Pri opredelitvi stroškov in koristi
nadgradimo finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko analizo (ASK/CBA-Analizo
stroškov in koristi). Ekonomska analiza je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se upoštevajo vsi ekonomski
stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost investicijskega projekta s
širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri ekonomskem vrednotenju izhajamo iz
predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe investicijskega projekta opredeliti na podlagi njihovih
oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo. Ekonomsko analizo
(ASK/CBA-Analizo stroškov in koristi) delamo na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih moramo narediti,
so: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravek cen (od tržnih do obračunskih cen).
Družbeno-ekonomsko upravičenost investicijskega projekta smo presojali predvsem z vidika vplivov projekta na
izboljšanje izboljšanja pogojev bivanja in kakovosti življenja prebivalcev, zagotavljanju ustreznih pogojev oziroma
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možnosti za razvoj novih storitev in produktov ter možnost trženja le-teh, ohranitev poseljenosti in krajinsko
urejenost kraja, ohranitev naravnega okolja ipd. Koristi izvedbe investicijskega projekta lahko opredelimo kot
bistven prispevek k ohranjevanju poseljenosti podeželja ter za razvoj zelenega, kulturnega in dostopnega turizma
ter nudenja zelenih storitev, k urejenosti in atraktivnosti samega kraja in občine, k večji vključenosti javne
infrastrukture v gospodarsko turistično rabo ipd.
Davčni popravki: Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na
relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih težko oceniti raven cen brez DDV, se vseeno lahko določijo nekateri
splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen. V ekonomski analizi (poglavje 6.8.2.2.3) smo opravili davčni popravek
stroškov iz obratovanja in investicijskih stroškov, tako da smo v navedeni postavki ovrednotili zmanjšanje investicijskih
stroškov in stroškov iz obratovanja za DDV ter ga upoštevali pri samem izračunu kot družbeno-ekonomske korist.
Popravek cen (pretvorba tržnih cen v obračunske cene): Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene (popravek cen) je
določitev davčnih popravkov. Pri analizi smo izhajali iz predpostavke, da se slovenske tržne cene tako dela kot
proizvodov od tako imenovanih »računovodskih ali mejnih cen« minimalno razlikujejo. Zato večino cen pri izračunu
ekonomskih sodil nismo korigirali s konverzijskimi faktorji oziroma smo upoštevali konverzijski faktor 1.
Popravek zaradi eksternalij: Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso upoštevani
pri finančni analizi npr. stroški in koristi, ki izhajajo iz razvoja novih turističnih storitev in produktov, povečane
atraktivnosti območja, povečanih in ustrezno urejenih športno rekreacijskih kapacitet za kakovostno preživljanje
prostega časa v naravi itd., koristi oz. potencialni prihranki ali dodatni potencialni prihodki lokalnih prebivalcev, naselja,
občine ipd., multiplikatorski učinek ali na primer višja kvaliteta bivanja za občane. Praviloma je te koristi in stroške težko
ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti. Kot splošno pravilo velja, da je potrebno vse družbeno-ekonomske koristi in
stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v ASK/CBA upoštevati kot dodatek k njegovim
finančnim stroškov. Zunanjim vplivom pa je potrebno določiti denarne vrednosti, če je le-to mogoče. Če ni, jih je
potrebno opisati z nedenarnimi pokazatelji. Zunanje koristi tako ocenjujemo s kvalitativnega in kvantitativnega vidika. V
nadaljevanju so prikazane pozitivne koristi investicijskega projekta, ki jih je možno denarno ovrednotiti, in koristi, ki jih
denarno ne moremo ovrednotiti.

A. Denarno ovrednotene družbeno-ekonomske koristi izvedbe investicijskega projekta
Dodatni prihodki prebivalcev zaradi dodatne potrošnje oziroma priložnost za dvig prihodkov občanov predvideva, da se
bo ob organizacijski različnih družabnih, športno rekreacijskih in kulturnih dogodkov v okviru kampa povečalo
povečanega povpraševanja po komplementarnih storitvah (gostinski lokali, hotel, restavracije ipd.) tako s strani
prebivalcev kot tudi obiskovalcev dogodka (ocena na letni ravni znaša 4.000,00 eur=200 obiskovalcev*20,0 eur ocenjeni
dodatni prihodki iz komplementarne dejavnosti na letni ravni na obiskovalca).
Dodatni prihodki (zaslužki) lokalnih prebivalcev predvideva, da bodo lokalni prebivalci ob organizacijski različnih
prireditev tržili svoje izdelke (ocena na letni ravni znaša 6.000,00 eur= vsaj 150 obiskovalcev*40,0 eur ocenjeni dodatni
prihodki od prodaje blaga in storitev na letni ravni na obiskovalca).
Ocena indirektnih koristi v povečanju bruto domačega proizvoda občine zaradi boljše infrastrukturne opremljenosti
občine z javno infrastrukturo in posledično povečanja privlačnosti okolja in prihoda večjega števila obiskovalcev občine
znaša v višini 3.000,00 eur na letni ravni.
Ocena indirektnih koristi, ki bodo nastale zaradi višje kakovosti življenja znaša 1.500,00 eur na letni ravni; ustvarjali pa
bodo tudi lahko višje prihodke iz dodatnih dejavnosti, ki jih bodo lahko ustvarjali na podlagi boljše nočitvene in športno
rekreacijske infrastrukture in boljše urejenosti območja.
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B. Družbeno-ekonomske koristi, ki jih denarno ni bilo mogoče ovrednotiti
Družbeno-ekonomske koristi, ki jih prinaša scenarij »z investicijo«, in jih ni mogoče ovrednotiti so prikazane v poglavju
3.1, in sicer pod splošni, neposredni cilji projekta, zato jih tu še enkrat ne navajamo.

6.8.2.1 .5

Pre os t a la v re dn os t n a ložbe

Delegirana uredba komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014 v točki 1 18. člena določa, da je potrebno pri
sredstvih s pričakovano življenjsko dobo, ki presega referenčno obdobje oziroma ekonomsko dobo, njihovo
preostalo vrednost določiti z izračunom neto sedanje vrednosti denarnih tokov v preostalih letih trajanja
operacije. V poglavju 6.8.2.1.3 Stroški amortizacije smo izračunali, da znaša ponderirana življenjska doba projekta
33,0 let, kar presega referenčno obdobje projekta.
Tabela 16:

Izračun preostale vrednosti naložbe v okviru finančne in ekonomske analize, stalne cene, v EUR.
Finančna
analiza

Ekonomska
analiza

Ekonomska doba projekta

15,0

15,0

Ponderirana življenjska doba projekta

33,3

33,3

Razlika med ponderirano in ekonomsko dobo projekta

18,3

18,3

Izračun preostale vrednosti naložbe - nediskontirana

Neto prihodki na letni ravni po zaključku ekonomske dobe
PREOSTALA VREDNOST NALOŽBE

9.638,00 €

50.070,59 €

176.696,67 €

917.960,82 €

Delegirana uredba komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014 v točki 2 18. člena določa, da je potrebo preostalo
vrednost naložbe vključiti v izračun diskontiranega neto prihodka operacije, le če prihodki presegajo stroške (t.j.
če so ustvarjeni neto prihodki). V okviru tega projekta, le-ta ustvarja na letni ravni neto prihodke, zato smo v
okviru finančne in ekonomske analize v izračun kazalnikov vključili tudi preostalo vrednost projekta.

6.8.2.2

Pre s oj a u pra v i če nos t i i zv e d be i nv e st i c i j s ke ga proj e kt a v e kon oms ki dobi z
i zd e la v o f i na nč ne i n e kon oms ke a na li ze

Glavni namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o obstoječem stanju,
tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, pripravimo finančno–tržno oceno
investicijskega projekta. Upravičenost investicijskega projekta smo merili tako, da smo izračunali denarne tokove
za finančno in ekonomsko analizo (ASK/CBA) investicijskega projekta ter zanje izračunali pripadajoče statične in
dinamične kazalnike upravičenosti izvedbe le-tega. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne finančne in
ekonomske rezultate bo prinesel investicijski projekt.

6.8.2.2. 1

Pre d pos t a v ke za i zd e la v o f i nan č n e i n e konoms ke a n a li ze

Namen finančne analize je izdelati napovedi denarnih tokov investicijskega projekta, da bi lahko izračunali
kazalnike finančne učinkovitosti/upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Namen izdelave ekonomske
analize (ASK/CBA-Analiza stroškov in koristi) pa je opredeliti in ovrednotiti prispevek investicijskega projekta na
širše družbeno-ekonomsko okolje. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost izvedbe investicijskega projekta s
širšega kulturnega, ekološkega, družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika.
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Finančna in ekonomska analiza za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta sta bili
narejeni na podlagi naslednjih predpostavk:
ð
Finančna in ekonomska analiza sta izdelani na podlagi 15 letne ekonomske dobe projekta (2019-2034).
ð
Dinamični kazalniki upravičenosti projekta so izračunani za obdobje izvedbe projekta (05/2019-09/2023) in za
obdobje obratovanja, in sicer od prvega leta rednega obratovanja (01.10.2023), ko se bodo nova osnovna
sredstva aktivirala, pa do 31.12.2034.
ð
Prvo leto rednega obratovanja je 2023, natančneje 01.10.2023, ko se bodo vsa nova osnovna sredstva
aktivirala.
ð
Ekonomsko koristna (ponderirana) življenjska doba projekta presega 15 letno ekonomsko dobo, in sicer
znaša 33,0 let.
ð
Finančna in ekonomska analiza sta izdelani kot enovit projekt s stališča investitorja (lastnika) in upravljavca.
Izdelana je bila konsolidirana analiza, ki izključuje denarne tokove med lastnikom in upravljavcem (v skladu z
navodili Evropske komisije v priročniku za izdelavo Analize stroškov in koristi; december 2014; ter prilogo III,
točko 2.2 Izvedbene uredbe komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20.01.2015).
ð
Projekt ni namenjen pridobitni dejavnosti ne investitorja/lastnika in upravljavca. Morebitni presežek
dodatnih prihodkov nad dodatnimi odhodki pa bo namenjen vzdrževanju in stalnemu posodabljanju javne
infrastrukture.
ð
Pri izračunu prihodkov in stroškov se je upoštevala inkrementalna metoda, kar pomeni, da so upoštevani
dodatni prihodki in stroški, ki bodo nastali zaradi implementacije investicije. Navedeno je skladno s točko 3
15. člena Delegirane uredbe komisije (EU) 480/2014, ki pravi »Prihodki in stroški se izračunajo po t.i. metodi
prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju
brez nove naložbe. Kadar operacija zajema nova sredstva, so prihodki in stroški prihodki in stroški nove
naložbe.«
ð
Vsi stroški (investicijski in obratovalni) in prihodki so prikazani v finančni analizi v stalnih cenah z DDV; v
ekonomski analizi pa so bili izvedeni davčni popravki.
ð
Projekt prinaša na letni ravni neto prihodke (prihodki presegajo stroške), zato smo skladno z točko 2 18.
člena Delegirane uredbe komisije (EU) 480/2014, v izračunu diskontiranega neto prihodka operacije v
zadnjem referenčnem letu vključili tudi preostalo vrednost naložbe.
ð
Analizo upravičenosti izvedbe projekta smo pripravili na podlagi statičnih in dinamičnih kazalnikov
upravičenosti projekta tako za finančno kot tudi za ekonomsko analizo.
ð
Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri finančni analizi,
znaša 4,0% in je določena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) ter Delegirano
uredbo komisije (EU) 480/2014 (člen 15. do 19.).
ð
Diskontna stopnja, s katero smo diskontirali denarne tokove investicijskega projekta pri ekonomski
(CBA/ASK) analizi, znaša 5% t.j. socialna diskontna stopnja v kohezijskih državah članicah in je določena z
Delegirano uredbo komisije 480/2014 (člen 15. do 19.) in Izvedbeno uredbo komisije 2015/207 EU (člen 3 in
Priloga III: Metodologija za pripravo analize stroškov in koristi (ASK)) ter Priročnikom Evropske komisije
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 20142020 (European Commission, december 2014).

6.8.2.2.2

F i n a n č na a na li za

V nadaljevanju je prikazan finančni denarni tok investicijskega projekta, ki prikazuje neposredne koristi, ki jih
investicijski projekt prinaša. Investicijski projekt prinaša tako neposredne koristi (prilive) kot tudi neposredne
stroške (odlive), ki so povzeti po predhodnih prikazih v poglavju 6.8.2.1 za ekonomsko dobo projekta.
V finančni analizi smo upoštevali le finančne oziroma realne denarne tokove, se pravi denarne tokove povezane z
investicijskimi stroški, dodatne denarne tokove povezane z obratovanjem projekta (dodatne stroške in dodatne
prihodke iz obratovanja) in denarne tokove vezane na zaključek projekta (preostala vrednost naložbe). V finančni
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analizi pa nismo upoštevali ne-denarne knjigovodske postavke (npr. amortizacija,1 rezervni sklad ipd.) ter finančne
odhodke (stroške financiranja)2. Prikaz nediskontiranih in diskontiranih finančnih denarnih tokov projekta na
podlagi »finančne analize projekta po metodi prirasta« je predstavljen v nadaljevanju tega poglavja. Le-ta je
osnovna za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Uporabljena je 4% diskontna
stopnja.
Za obravnavani projekt v ekonomski dobi pa so v nadaljevanju izdelani tudi naslednji izračuni likvidnostni tok
(financial sustainability) ter donosnost lastnega kapitala. V okviru likvidnostnega toka investicijskega projekta,
kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v ekonomski dobi, ugotavljamo dejansko finančno pokritost projekta.
Finančno pokritost projekta ocenjujemo s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni tokovi v
celotni ekonomski dobi pozitivni. Ti neto denarni tokovi morajo vključevati investicijske stroške, vse vire
financiranja in neto prihodke.
V okviru donosnosti lastnega kapitala pa se bo preučilo učinkovitost projekta z vidika donosnosti lastnega
kapitala (občine) vloženega v projekt. V okviru donosnosti lastnega kapitala se bo izračunalo neto sedanjo
vrednost lastnega vloženega kapitala, ki je vsota neto diskontiranih denarnih tokov, ki nastanejo zaradi izvajanja
projekta, ter ustrezno finančno stopnjo donosa lastnega kapitala. Podala nam bo finančno neto sedanjo vrednost
z upoštevanjem sofinanciranja.
Tabela 17:

Likvidnostni tok projekta po finančni analizi v ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z
DDV.

Letnica (obdobje)

Leto (zap.št.)

Leto obratovanja

LIKVIDNOSTNI TOK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (Financial Sustainability)

2019

0

0

-

€

27.236,50 €

€

27.236,50 €

27.236,50 €

-

€

-

€

27.236,50 €

-

€

-

€

2020

1

0

-

€

42.830,79 €

45.000,00 €

87.830,79 €

87.830,79 €

-

€

-

€

87.830,79 €

-

€

-

€

2021

2

0

-

€

44.229,46 €

35.000,00 €

79.229,46 €

79.229,46 €

-

€

-

€

79.229,46 €

-

€

-

€

2022

3

0

-

€

57.704,90 €

-

€

57.704,90 €

57.704,90 €

-

€

-

€

57.704,90 €

-

€

-

€

2023

4

1

14.799,50 €

133.872,12 €

-

€

148.671,62 €

133.872,12 €

-

€

32.052,00 €

2024

5

2

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 € -

7.614,50 €

2025

6

3

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2.023,50 €

2026

7

4

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

11.661,50 €

2027

8

5

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

21.299,50 €

2028

9

6

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

30.937,50 €

2029

10

7

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

40.575,50 €

2030

11

8

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

50.213,50 €

2031

12

9

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

59.851,50 €

2032

13

10

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

69.489,50 €

2033

14

11

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

79.127,50 €

2034

15

12

153.446,00 €

-

€

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

88.765,50 €

80.000,00 €

2.088.579,27 €

385.873,77 €

-

€

1.613.940,00 €

1.999.813,77 €

88.765,50 €

SKUPAJ

PRILIVI
Viri financiranja
Prihodki projekta investicije - lastna
sredstva občine

1.702.705,50 €

305.873,77 €

ODLIVI

Viri financiranja
investicije nepovratna in
nepovratna
sredstva
-

Skupaj prilivi

Investicijska
vlaganja

Obveznosti do
virov financiranja

Stroški brez
amortizacije

Skupaj odlivi

165.924,12 € -

NETO DENARNI
TOK oz. NETO
PRILIVI (razlika
med prilivi in
odlivi)

17.252,50 € -

KUMULATIVA
NETO
DENARNEGA
TOKA (Neto
prilivov)

17.252,50 €

Iz zgornje tabele, kjer je predstavljen likvidnosti tok investicijskega projekta vidimo, da se operacija po zaključku
investicijskih vlaganj pokriva sama z doseženimi prihodki oziroma prilivi projekta.

1

Amortizacija v dinamični analizi ne predstavlja denarnega odliva in je v denarnem toku zajeta v negativnih odlivih od investicijskih vlaganj.
Finančni odhodki (t.j. stroški financiranja=obresti) v izračunu finančnega oziroma realnega denarnega toka niso vključeni v izračun dinamičnih
kazalnikov upravičenosti investicijskega projekta, saj le-ti predstavljajo donos banke na vložena sredstva in zato v tem smislu kot taki ne
predstavljajo odhodka/stroška obravnavanega projekta. Stroški financiranja so v bistvu v okviru finančnega oziroma realnega denarnega toka (v
okviru dinamične analize) zajeti že v diskontni stopnji, saj le-ta predstavlja zahtevani donos projekta ne glede na vir financiranja.
2
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Denarni tok investicijskega projekta po finančni analizi v ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z DDV.
FINANČNA ANALIZA - FINANČNI oz. REALNI DENARNI TOK V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
DISKONTIRANE VREDNOSTI (4,0%)

SKUPAJ

Leto obratovanja

DENARNI TOK
NA KONCU
EKONOMSKE
DOBE

Leto (zap.št.)

DENARNI TOK VEZAN NA OBRATOVANJE

Letnica (obdobje)

Tabela 18:

2019

0

0

-

€

-

€

-

€

27.236,50 €

-

€

27.236,50 €

-

€ -

27.236,50 €

27.236,50 €

-

€ -

27.236,50 €

2020

1

0

-

€

-

€

-

€

87.830,79 €

-

€

87.830,79 €

-

€ -

87.830,79 €

84.452,68 €

-

€ -

84.452,68 €

2021

2

0

-

€

-

€

-

€

79.229,46 €

-

€

79.229,46 €

-

€ -

79.229,46 €

73.252,09 €

-

€ -

73.252,09 €

2022

3

0

-

€

-

€

-

€

57.704,90 €

-

€

57.704,90 €

-

€ -

57.704,90 €

51.299,45 €

-

€ -

51.299,45 €

2023

4

1

14.799,50 €

17.252,50 €

133.872,12 €

17.252,50 € -

151.124,62 €

114.434,45 € -

14.747,51 € -

129.181,96 €

2024

5

2

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

7.921,73 €

7.921,73 €

2025

6

3

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

7.617,05 €

7.617,05 €

2026

7

4

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

7.324,09 €

7.324,09 €

2027

8

5

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

7.042,39 €

7.042,39 €

2028

9

6

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

6.771,53 €

6.771,53 €

2029

10

7

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

6.511,09 €

6.511,09 €

2030

11

8

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

6.260,66 €

6.260,66 €

2031

12

9

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

6.019,87 €

6.019,87 €

2032

13

10

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

5.788,33 €

5.788,33 €

2033

14

11

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

-

€

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

9.638,00 €

-

€

5.565,70 €

5.565,70 €

2034

15

12

153.446,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

176.696,67 €

-

€

330.142,67 €

143.808,00 €

186.334,67 €

186.334,67 €

-

€

103.465,03 €

103.465,03 €

1.702.705,50 €

1.613.940,00 €

88.765,50 €

176.696,67 €

385.873,77 €

1.879.402,17 €

1.999.813,77 €

155.539,97 € -

195.135,20 €

SKUPAJ

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja

PRILIVI
Prihodki v fazi
obratovanja

(Operativni stroški)

SKUPAJ DENARNI
TOK VEZAN NA
OBRATOVANJE

32.052,00 € -

DENARNI TOK INVESTICIJSKA
VLAGANJA

Ostanek vrednosti

POZITIVEN
DENARNI TOK
(PRILIVI)

NEGATIVEN
DENARNI TOK
(ODLIVI)

14.799,50 €

165.924,12 € -

NETO PRIHODKI

NETO DENARNI TOK
(PRILIVI-ODLIVI)

265.462,17 € -

120.411,60 €

INVESTICIJSKA
VLAGANJA

NETO PRIHODKI

350.675,17 €

NETO DENARNI
TOK
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Tabela 19:

Finančni denarni tok za izračun donosnosti lastnega kapitala občine po finančni analizi v
ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR z DDV.
IZRAČUN DONOSNOSTI LASTNEGA KAPITALA OBČINE VLOŽENEGA V PROJEKT
Leto (zap.št.)

Leto obratovanja

NETO DENARNI
TOK oz. NETO
PRILIVI (razlika
med prilivi in
odlivi)

Letnica (obdobje)

ODLIVI

2019

0

0

-

€

-

€

-

€

27.236,50 €

-

€

-

€

-

€

27.236,50 € -

27.236,50 €

2020

1

0

-

€

-

€

-

€

42.830,79 €

-

€

-

€

-

€

42.830,79 € -

42.830,79 €

2021

2

0

-

€

-

€

-

€

44.229,46 €

-

€

-

€

-

€

44.229,46 € -

44.229,46 €

2022

3

0

-

€

-

€

-

€

57.704,90 €

-

€

-

€

-

€

57.704,90 € -

57.704,90 €

2023

4

1

14.799,50 €

-

€

14.799,50 €

133.872,12 €

-

€

-

€

32.052,00 €

165.924,12 € -

151.124,62 €

2024

5

2

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2025

6

3

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2026

7

4

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2027

8

5

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2028

9

6

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2029

10

7

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2030

11

8

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2031

12

9

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2032

13

10

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2033

14

11

153.446,00 €

-

€

153.446,00 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

9.638,00 €

2034

15

12

153.446,00 €

176.696,67 €

330.142,67 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

186.334,67 €

1.702.705,50 €

176.696,67 €

1.879.402,17 €

305.873,77 €

-

€

-

€

1.613.940,00 €

SKUPAJ

I.

PRILIVI
Denarni tok na
koncu
ekonomske dobe Ostanek
vrednosti

PRILIVI
Prihodki v fazi
obratovanja

Lastna sredstva
občine

Skupaj prilivi

Potencialni ostali Odplačilo kredita
viri financiranja
in obresti

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja
(Operativni
stroški)

Skupaj odlivi

1.919.813,77 € -

40.411,60 €

F i na n č n i ka za ln i ki u pra v i č e nost i i zve d be i n ve s t ici j s ke ga proj e kt a

Tabela 20:

Finančni kazalniki upravičenosti investicijskega projekta.

KAZALNIKI
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST - FNPV
FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA - FIRR

Vrednost

-195.135,20 EUR
-3,26%

FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - FNPV(K)

-119.506,50 EUR

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA KAPITALA - FIRR(K)

-1,28%

FINANČNA MODIFICIRANA INTERNA STOP.DONOSA - MISD
FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV
FINANČNI KOEFICIENT K/S
DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih)

-1,16%
-0,56 EUR
0,940
27

Finančna neto sedanja vrednost je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -195.135,20 EUR, kar pomeni, da
projekt ne prinaša nobenega donosa. Ravno tako je negativna in nižja od 4% diskontne stopnje tudi finančna
interna stopnja donosa (-3,26%).
Finančna neto sedanja vrednost lastnega kapitala občine je pri 4% diskontni stopnji negativna in znaša -119.506,50
EUR, kar pomeni, da projekt ne prinaša na vložen lastni kapital občine nobenega donosa, kar nam pove tudi
finančna interna stopnja donosa kapitala, ki je negativna (-1,28%).
Doba vračanja vloženih sredstev po finančni analizi znaša 27 let in presega tako ekonomsko dobo, kar pomeni, da
se vložena sredstva ne povrnejo v ekonomski dobi projekta.
Izračunana finančna relativna neto sedanja vrednost projekta je negativna in znaša -0,56 EUR, kar pomeni, da
nam vsak vložen EUR prinaša izgubo v višini 0,56 EUR.
Da so po finančni analizi stroški projekta višji od vseh koristi, ki jih prinaša projekt, nam pove finančni koeficient
K/S (razmerje koristi/stroški), ki je manjši od 1, in sicer znaša 0,940.

II.

S kle p f i n a n č ne ana li ze
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Izračunani finančni kazalniki projekta so pokazali, da je obravnavani projekt gledano samo s finančnega vidika
nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, ki bi potrjevale
upravičeno izvedbo projekta. Projekt je na podlagi izvedene finančne analize in izračunanih dinamičnih in
statičnih finančnih kazalnikov neupravičen za izvedbo, zato ga posledično upravičujemo na podlagi širših
družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske analize (CBA/ASK - Analize stroškov in koristi), saj
le-ta predstavlja vlaganja v javno, nočitveno in športno rekreacijsko infrastrukturo in širšo družbo in ga zato ne
moremo primerjati s tržnimi kazalniki upravičenosti izvedbe.

6.8.2.2.3

Ekon oms ka a n a li za

Kljub finančnemu bremenu, ki ga predstavlja izvedba obravnavanega investicijskega projekta, prinaša sama
izvedba projekta tudi širše družbeno-ekonomske učinke (koristi oziroma stroške), ki pomembno vplivajo na
blaginjo celotne družbe. Zato se je v nadaljevanju pripravilo ekonomsko analizo denarnih tokov, ki zajemajo tudi
širše družbene koristi, ki jih prinaša investicijski projekt. Osnova za izračun kazalnikov ekonomske učinkovitosti
investicijskega projekta predstavljajo parametri, upoštevani v finančni analizi, ki so nadgrajeni še s parametri
proučevanja vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče ovrednotiti v denarju. Investicijski projekt prinaša tako
neposredne in posredne koristi (prilive) kot tudi neposredne in posredne stroške (odlive), ki so povzeti po
predhodnih prikazih v poglavju 6.8.2.1 za ekonomsko dobo projekta.
Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. V okviru
ekonomske analize se ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt kljub njegovi finančni
nerentabilnosti izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. Uporabljena je 5,0% diskontna stopnja t.j. socialna
diskontna stopnja v kohezijskih državah članicah.

St r an | 5 2

Dokument identifikacije inves ticijskega projek ta (DII P):

KAMP SE LA NA KRASU

Tabela 21:

Denarni tok investicijskega projekta po ekonomski analizi v ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR.
EKONOMSKA ANALIZA - EKONOMSKI DENARNI TOK V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
DENARNI TOK VEZAN NA OBRATOVANJE

DISKONTIRANE VREDNOSTI (5,0%)

Leto obratovanja

SKUPAJ

Leto (zap.št.)

DENARNI TOK INVESTICIJSKA
VLAGANJA

Letnica (obdobje)

DENARNI TOK
NA KONCU
EKONOMSKE
DOBE

2019

0

0

-

€

4.911,50 €

4.911,50 €

-

€

4.911,50 €

27.236,50 €

4.911,50 €

27.236,50 €

4.911,50 € -

22.325,00 €

27.236,50 €

4.911,50 € -

22.325,00 €

2020

1

0

-

€

15.838,34 €

15.838,34 €

-

€

15.838,34 €

87.830,79 €

15.838,34 €

87.830,79 €

15.838,34 € -

71.992,45 €

83.648,37 €

15.084,13 € -

68.564,24 €

2021

2

0

-

€

14.287,28 €

14.287,28 €

-

€

14.287,28 €

79.229,46 €

14.287,28 €

79.229,46 €

14.287,28 € -

64.942,18 €

71.863,46 €

12.958,98 € -

58.904,47 €

2022

3

0

-

€

10.405,80 €

10.405,80 €

-

€

10.405,80 €

57.704,90 €

10.405,80 €

57.704,90 €

10.405,80 € -

47.299,10 €

49.847,66 €

8.988,92 € -

40.858,74 €

2023

4

1

14.799,50 €

29.920,75 €

44.720,25 €

32.052,00 €

12.668,25 €

133.872,12 €

44.720,25 €

165.924,12 €

12.668,25 € -

121.203,87 €

110.136,92 €

10.422,20 € -

99.714,72 €

2024

5

2

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

39.231,62 €

39.231,62 €

2025

6

3

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

37.363,45 €

37.363,45 €

2026

7

4

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

35.584,23 €

35.584,23 €

2027

8

5

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

33.889,75 €

33.889,75 €

2028

9

6

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

32.275,95 €

32.275,95 €

2029

10

7

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

30.739,00 €

30.739,00 €

2030

11

8

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

29.275,24 €

29.275,24 €

2031

12

9

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

27.881,18 €

27.881,18 €

2032

13

10

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

26.553,50 €

26.553,50 €

2033

14

11

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

-

€

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

50.070,59 €

-

€

25.289,05 €

25.289,05 €

2034

15

12

153.446,00 €

40.432,59 €

193.878,59 €

143.808,00 €

50.070,59 €

917.960,82 €

-

€

1.111.839,41 €

143.808,00 €

968.031,41 €

968.031,41 €

-

€

465.639,66 €

465.639,66 €

1.702.705,50 €

520.122,16 €

2.222.827,66 €

1.613.940,00 €

608.887,66 €

917.960,82 €

385.873,77 €

3.140.788,48 €

1.999.813,77 €

1.526.848,48 €

1.140.974,71 €

342.732,91 €

836.088,36 €

493.355,44 €

SKUPAJ

PRILIVI (PRIHODKI)
Družbenoekonomske
koristi

Prihodki v fazi
obratovanja

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja
SKUPAJ

(Operativni stroški)

SKUPAJ
DENARNI TOK
VEZAN NA
OBRATOVANJE Ostanek vrednosti

POZITIVEN
DENARNI TOK
(PRILIVI)

NEGATIVEN
DENARNI TOK
(ODLIVI)

NETO PRIHODKI

NETO DENARNI TOK
(PRILIVI-ODLIVI)

INVESTICIJSKA
VLAGANJA

NETO PRIHODKI

NETO DENARNI
TOK
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Tabela 22:

Ekonomski denarni tok za izračun donosnosti lastnega kapitala občine po finančni analizi v
ekonomski dobi projekta, stalne cene, v EUR.
IZRAČUN DONOSNOSTI KAPITALA OBČINE VLOŽENEGA V PROJEKT
ODLIVI

Letnica (obdobje)

Leto (zap.št.)

Leto obratovanja

NETO DENARNI
TOK oz. NETO
PRILIVI (razlika
med prilivi in
odlivi)

2019

0

0

-

€

4.911,50 €

-

€

4.911,50 €

27.236,50 €

-

€

-

€

-

€

27.236,50 € -

22.325,00 €

2020

1

0

-

€

15.838,34 €

-

€

15.838,34 €

42.830,79 €

-

€

-

€

-

€

42.830,79 € -

26.992,45 €

2021

2

0

-

€

14.287,28 €

-

€

14.287,28 €

44.229,46 €

-

€

-

€

-

€

44.229,46 € -

29.942,18 €

2022

3

0

-

€

10.405,80 €

-

€

10.405,80 €

57.704,90 €

-

€

-

€

-

€

57.704,90 € -

47.299,10 €

2023

4

1

14.799,50 €

29.920,75 €

-

€

44.720,25 €

133.872,12 €

-

€

-

€

32.052,00 €

165.924,12 € -

121.203,87 €

2024

5

2

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2025

6

3

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2026

7

4

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2027

8

5

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2028

9

6

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2029

10

7

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2030

11

8

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2031

12

9

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2032

13

10

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2033

14

11

153.446,00 €

40.432,59 €

-

€

193.878,59 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

50.070,59 €

2034

15

12

153.446,00 €

40.432,59 €

917.960,82 €

1.111.839,41 €

-

€

-

€

-

€

143.808,00 €

143.808,00 €

968.031,41 €

1.702.705,50 €

520.122,16 €

917.960,82 €

3.140.788,48 €

305.873,77 €

-

€

-

€

1.613.940,00 €

1.919.813,77 €

1.220.974,71 €

SKUPAJ

I.

PRILIVI
PRILIVI
Prihodki v fazi
obratovanja

Družbenoekonomske
koristi

Denarni tok na
koncu
ekonomske dobe Ostanek
vrednosti

Skupaj prilivi

Lastna sredstva
občine

Potencialni ostali
Odplačilo kredita
viri financiranja
in obresti
(privatni parnerji)

ODLIVI
Odhodki v fazi
obratovanja
(Operativni
stroški)

Skupaj odlivi

Ekonoms ki ka za ln i ki u p ra v i č e nost i i zv edbe i nv est i c i j s ke ga proj e kt a

Tabela 23:

Ekonomski kazalniki upravičenosti investicijskega projekta.

KAZALNIKI
EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST - ENPV
EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA - EIRR
EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST KAPITALA - ENPV(K)

Vrednost

493.355,44 EUR
16,46%
567.958,62 EUR

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA KAPITALA -EIRR(K)

21,19%

EKONOMSKA MODIFICIRANA INTERNA STOP. DONOSA - MISD

12,19%

EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST - RNSV
EKONOMSKI KOEFICIENT K/S
DOBA VRAČANJA SREDSTEV (v letih)

1,44 EUR
1,571
5

Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša 493.355,44 EUR, kar pomeni, da je
projekt donosen, saj prinaša investitorju/lastniku in upravljavcu absolutni donos v obliki družbeno-ekonomskih
koristi.
Ekonomska interna stopnja donosa je pozitivna in znaša 16,46%, kar potrjuje upravičeno izvedbo projekta, saj je s
širšega družbeno-ekonomskega vidika donosen.
Ekonomska neto sedanja vrednost lastnega kapitala občine je pri 5% diskontni stopnji pozitivna in znaša
567.958,62 EUR, kar pomeni, da projekt prinaša na vložen lastni kapital občine absolutni donosa, kar nam pove
tudi ekonomska interna stopnja donosa kapitala, ki je pozitivna (21,19%).
Doba vračanja vloženih sredstev po ekonomski analizi znaša 5 let, kar pomeni, da se vložena sredstva na podlagi
ekonomske analize, ki upošteva širše družbeno-ekonomske koristi, povrnejo v opazovani ekonomski dobi.
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 1,44 EUR, kar pomeni, da na vsak vložen EUR
nam projekt prinaša 1,44 EUR donosa.
Da so po ekonomsko analizi vse koristi, ki jih prinaša projekt, višje od vseh stroškov, nam pove ekonomski
koeficient K/S, ki je višji od 1, in sicer znaša 1,571 (na vsako enoto stroškov projekt prinaša 1,571 enot koristi).
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II.

S kle p e kon oms ke a n a li ze

Predmetni projekt je po ekonomski analizi rentabilen in upravičen za izvedbo (CBA/ASK upravičen), kar potrjujejo
vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo projekta. Na
podlagi dobljenih rezultatov ekonomske analize smo prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba projekta
ekonomsko upravičena oziroma upravičena na podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi, saj je njegova
izvedba družbeno ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi
jih prinesla izvedba projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na podlagi CBA/ASKAnalize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in ekonomsko upravičeno izvesti projekt »Kamp Sela
na Krasu«.

6.8.2.3
6.8.2.3 .1

An a li za obč u t lj i v os t i i n t ve ga n j
An a li za obč u t lj i v os t i

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijski
dokumentaciji. Vseh dogodkov namreč ne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj verjetne
rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicijskega projekta. Ravno zaradi
negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju upravičenosti izvedbe investicijskega
projekta pomembno tudi, da ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in prihodki, da investicijski
projekt, katerega upravičenost dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj finančno
neupravičen. Cilj analize občutljivosti je opredeliti kritične spremenljivke projekta. Pri analizi občutljivosti je
potrebno najprej ugotoviti tiste spremenljivke, ki so po svoji velikosti in pomembnosti ključne za celoten
investicijski projekt. Le-te imenujemo ključne spremenljivke projekta in so tisti elementi poslovnih napovedi,
katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi kazalnike upravičenosti investicijskega
projekta. Pri obravnavanem investicijskem projektu smo ocenili kot ključne in testirali naslednje spremenljivke:
investicijska vlaganja, prihodke in obratovanja, odhodki iz obratovanja (obratovalni stroški) ter družbeno
ekonomske koristi projekta.
Analizo občutljivosti smo izvedli tako, da smo ključne spremenljivke projekta spreminjali za +10% in -10%, nato pa
smo opazovali posledice teh sprememb (učinke) na finančnih in ekonomskih dinamičnih kazalnikih upravičenosti
projekta. Spremenljivke smo spreminjali posamično in pri tem smo ohranili ostale spremenljivke projekta
nespremenjene. V priročniku za izdelavo Analize stroškov in koristi (t.j. Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020), ki ga je Evropska komisija izdala
decembra 2014, je predlagano, da so kot kritične spremenljivke obravnavane tiste, katerih 1% sprememba ima za
posledico 1% spremembo prvotne vrednosti neto sedanje vrednosti (NPV).
I.

O bč u t lj i v ost ne t o se da nje v re dn os t i n a s pre me mbo klj u č n i h s pre me n lj i v k

Iz spodnje tabele je razvidno, da finančna neto sedanja vrednost projekta nista znotraj mej občutljivosti pri
spremembi ključne spremenljivke investicijska vlaganja ter odhodki iz obratovanja, saj se pri povečanju oziroma
zmanjšanju le-te za 10,0% spreminja za več kot 10,0%. Iz navedenega je razvidno, da sta obe navedeni ključni
spremenljivki po finančni analizi kritični in da jima bo potrebno v času samega izvajanja projekta ter tudi skozi
celotno ekonomsko dobo projekta nameniti večjo pozornost in preprečiti tveganja, da bo prišlo do spremembe
predvidenih vrednoti. Ključni spremenljivki prihodki iz obratovanja in družbeno ekonomske koristi po finančni
analizi nista kritični. V okviru ekonomske analize sta kritični ključni spremenljivki odhodki iz obratovanja in
družbeno ekonomske koristi, saj spreminjata ekonomsko neto sedanjo vrednost projekta za več od 10,0% kar
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pomeni, da nista znotraj predvidenih mej občutljivosti. Ključni spremenljivki investicijska vlaganja in prihodki iz
obratovanja po ekonomski analizi nista kritični.
Tabela 24:

Analiza občutljivosti neto sedanje vrednosti investicijskega projekta na spremembo ključnih
spremenljivk po finančni in po ekonomski analizi.
FINANČNA ANALIZA
Osnovni scenarij

Ključne spremenljivke

+10%

%
spremembe

EKONOMSKA ANALIZA

-10%

%
spremembe

OCENA
SPREMENLJIVKE

Osnovni scenarij

+10%

%
spremembe

-10%

%
spremembe

OCENA
SPREMENLJIVKE

Investicijska vlaganja

-

195.135,20 € -

230.202,72 €

-18,0%

-

160.067,69 €

18,0%

KRITIČNA

493.355,44 €

459.082,15 €

-6,9%

527.628,73 €

6,9%

NI KRITIČNA

Prihodki iz obratovanja

-

195.135,20 € -

179.581,21 €

8,0%

-

210.689,20 €

-8,0%

NI KRITIČNA

493.355,44 €

538.087,94 €

9,1%

448.622,95 €

-9,1%

NI KRITIČNA

Odhodki iz obratovanja

-

195.135,20 € -

403.678,92 €

-106,9%

61.689,50 €

131,6%

KRITIČNA

493.355,44 €

306.691,26 €

-37,8%

680.019,63 €

37,8%

KRITIČNA

Družbeno ekonomske koristi

-

195.135,20 € -

195.135,20 €

0,0%

195.135,20 €

0,0%

NI KRITIČNA

493.355,44 €

563.297,91 €

14,2%

423.412,98 €

-14,2%

KRITIČNA

-

V nadaljevanju so za kritične spremenljivke v okviru finančne in ekonomske analize izračunane tudi mejne
vrednosti. Mejna vrednost je odstotna sprememba kritične spremenljivke, na pogladi katerih finančna oziroma
ekonomska neto sedanja vrednost postane nič, pri ostalih nespremenjenih parametrih.
Tabela 25:

Mejne vrednosti za kritično spremenljivko v okviru finančne in ekonomske analize.
Diskontirana vrednost kritičnih spremenljivk
FINANČNA ANALIZA

Kritične spremenljivke
Investicijska vlaganja
Prihodki iz obratovanja
Odhodki iz obratovanja
Družbeno ekonomske
koristi

Osnovni scenarij
350.675,17 €

ni kri tična
1.104.303,27 €
ni kri tična

NSV=0
155.539,97 €

ni kri tična
1.094.210,07 €
ni kri tična

EKONOMSKA ANALIZA

% spremembe Osnovni scenarij

NSV=0

% spremembe

-55,65%

ni kri tična

ni kri tična

/

/

ni kri tična

ni kri tična

/

-0,91%
/

1.009.111,07 €

1.034.629,46 €

2,53%

342.863,91 €

317.345,52 €

-7,44%

Vrednost kazalnika finančna neto sedanja vrednosti bi postala 0,00 EUR, v kolikor bi se diskontirani investicijski
stroški zmanjšali za 55,65%, ob predpostavki da bi vrednosti ostalih parametrov ostale nespremenjene.
Vrednost kazalnika finančna neto sedanja vrednosti bi postala 0,00 EUR, v kolikor bi se diskontirani odhodki iz
obratovanja zmanjšali za 0,91%, ob predpostavki da bi vrednosti ostalih parametrov ostale nespremenjene.
Vrednost kazalnika ekonomska neto sedanja vrednost bi postala 0,00 EUR, v kolikor bi se diskontirani odhodki iz
obratovanja povečali za 2,53%, ob predpostavki da bi vrednosti ostalih parametrov ostale nespremenjene.
Vrednost kazalnika ekonomska neto sedanja vrednost bi postala 0,00 EUR, v kolikor bi se diskontirane družbeno
ekonomske koristi zmanjšale za 7,44%, ob predpostavki da bi vrednosti ostalih parametrov ostale nespremenjene.
II.

R e zu lt at i i n s kle p a n a li ze obču t lj i v ost i

Ugotavljamo, da v analizi upoštevane investicijske vrednosti bistveno ne spreminjajo ne finančnih kazalnikov kot
tudi ne ekonomskih kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Na meji kritičnosti sta v okviru
finančne analize ključni spremenljivki investicijska vlaganja in odhodki iz obratovanja, v okviru ekonomske analize
pa odhodki iz obratovanja in družbeno ekonomske koristi, zato se je zanje izračunalo tako v okviru finančne kot
tudi ekonomske analize mejne vrednosti, ki nam povedo, % spremembe kritične spremenljivke na podlagi
katerega bi finančna oziroma ekonomska neto sedanja vrednost projekta postala 0,00 EUR. Na podlagi analize
odvisnosti se je tako prišlo do sklepa, da je potrebno v času samega izvajanja projekta ter tudi skozi celotno
ekonomsko dobo projekta nameniti kritičnim spremenljivkam večjo pozornost in preprečiti tveganja, da bi
prišlo do spremembe predvidenih vrednosti. Ostale ključne spremenljivke niso kritične ne po finančni in ne po
ekonomski analizi.
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6.8.2.4 .2

An a li za t ve ga n j

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da projekt ne bo dosegel pričakovanih rezultatov oziroma učinkov.
Osredotoča se na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oziroma negativno vplivala na
izvedbo projekta.
Vrste tveganj, ki se pojavljajo pri izvedbi projekta, so:
▫ tveganje razvoja projekta in splošna tveganja;
▫ tveganje v času izgradnje ter
▫ tveganje v času obratovanja.
Tveganja so opredeljena glede na oceno tveganja:
0,0 (ni prisotno tveganje; minimalno tveganje)
0,1 - 1,0 (nizko tveganje)
1,1 - 2,0 (srednje tveganje)
2,1 - 3,0 (visoko tveganje)

I.

O pi s f a kt orj ev tve ga n j a

Tabela 26:

Opis faktorjev tveganja s predstavitvijo ukrepov za omejitev tveganj.

Faktor in vrsta tveganja
Opis faktorja tveganja
TVEGANJE RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA
Prvi faktor je povezan s tveganjem zaradi neizkušenosti
FT 1
Tveganje povezano
z vodenjem projekta in/ali preobremenjenosti in strokovne usposobljenosti

FT 2

Tveganje
pridobivanja
dokumentacije

FT 3

Tveganje
pridobivanja soglasij
in dovoljenj

odgovornega vodje projekta. Pri tem gre predvsem za
tveganje neuspešnega vodenja in pravočasnega zaključka
projekta, sprejemanja napačnih odločitev, nejasnega
delegiranja nalog in opredelitve odgovornosti in pristojnosti
udeležencev na projektu ipd. Pri obremenjenosti vodje
projekta pa gre predvsem za tveganje neuspešnega
vodenja in izvedbe projekta ter ne-zagotavljanja
primernega spremljanja in posledično ne sprotnega
reševanja problemov ipd. V primeru, da je za odgovornega
vodjo imenovana strokovno usposobljena oseba in da le-ta
ni preobremenjena z drugimi nalogami ter da ima na
razpolago ne preobremenjeno in usposobljeno strokovno
skupino, prejme oceno 1. V nasprotnem primeru, da
odgovorni za izvedbo projekta ne izpolnjujejo niti ene
zahteve, prejme oceno 3.
Drugi faktor je povezan s tveganjem pridobivanja
dokumentacije. Pri tem gre predvsem za projektno in
investicijsko dokumentacijo, dokumentacijo s področja
varstva okolja, prostorske akte, tehnično dokumentacijo
ipd. Drugi dejavniki, ki vplivajo na tveganja, so povezani z
obsegom vrednosti investicijskega projekta,
kompleksnostjo projekta, lokacijo operacije, zakonodajo na
področju predmetne operacije ipd. V primeru, da gre za
drago in kompleksno operacijo, za katero je potrebna
obsežna dokumentacija (OPPN, PVO, …), prejme oceno 3.
Če je navedeno, v času izdelave investicijske dokumentacije
že vse pridobljeno, prejme oceno 0.
Tretji faktor tveganja je povezan s tveganjem pridobivanja
soglasij in dovoljenj. Dejavniki, ki vplivajo na tveganja,
povezana s pridobivanjem soglasij so: merila in pogoji za
gradnjo objektov, ki izhajajo iz prostorskih aktov, lastništva
zemljišč, kjer se bo izvajala operacija, vrsta gradnje in drugih
del ter namembnost objekta, lokacija operacije ipd. Tako
npr. veliko število soglasij, ki jih je potrebno pridobiti za

Ukrepi za omejitev tveganja
Tveganje preobremenjenosti
in strokovne usposobljenosti
vodje projekta se bo omejilo
tako, da bo vodja projekta imel
ustrezno kadrovsko podporo
pri izvedbi projekta. Vodja
projekta je tudi sam ustrezno
usposobljen za vodenje tako
zahtevnega projekta.
Zagotovilo se je ustrezne
kadrovske kapacitete in
organizacijske rešitve za
izvedbo projekta.

Tveganje pridobivanja
dokumentacije se je omenijo s
preverbo vse potrebne
dokumentacije in soglasij pred
pričetkom projekta, kar
pomeni, da se je to tveganje, ki
bi lahko vplivalo na časovno
izvedbo projekta omejilo. V
času izdelave tega dokumenta
je že izdelana vsa potrebna
dokumentacija za izvedbo
projekta.
Tveganje pridobivanja soglasij
in dovoljenj se je omejilo že za
čas izdelave projektne
dokumentacije. S tem se je
omejilo tveganje, ki bi vplivalo
na časovno izvedbo te
aktivnosti. V času izdelave
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FT 4

Tveganje
usklajenosti
projekta s cilji,
strategijami,
politikami in
zakonodajo

FT 5

Splošna tveganja
(nestabilne politične
razmere, odklonilno
javno mnenje ipd.)

izvedbo operacije (investicijskega projekta) pomeni višje
tveganje (3,0) kot če gre za manjše število soglasij (1,0). Če
je navedeno v času izdelave investicijske dokumentacije že
vse pridobljeno, prejme oceno 0.
Četrti faktor tveganja je povezan s skladnostjo projekta s
tveganjem usklajenosti projekta s cilji, strategijami in
politikami investitorja in države. Dejavniki, ki vplivajo na
tveganje, so: neusklajenost projekta s cilji in strategijo
investitorja, neusklajenost projekta z državnimi strategijami
in z veljavno zakonodajo ipd. V kolikor je projekt usklajen z
vsemi strategijami, cilji in politikami ter zakonodajo, prejme
oceno 0. V obratnem primeru prejme oceno 3.
Peti faktor tveganja je povezan s tveganji zaradi
nestabilnosti političnih dejavnikov ter odklonilnega javnega
mnenja do realizacije projekta (npr. vpliv na kvaliteto
življenjskega okolja prebivalcev ipd.). Navedeni faktorji
tveganja vplivajo predvsem na zaustavitev ali le na zastoj
projekta in s tem podaljšanje roka njegove izvedbe. V
kolikor tega tveganja ni zaznati, projekt prejme oceno 0; v
najslabšem obratnem primeru prejme oceno 3.

TVEGANJE V ČASU IZVAJANJA PROJEKTA
Šesti faktor tveganja je povezan s tveganjem izvedbe
FT 6
Tveganje izvedbe
projekta. Dejavniki, ki vplivajo na ta tveganja, so: izvedba
projekta

postopka javnega naročanja, sprejemanja ustreznih
občinskih sklepov in aktov ter oddaje del izbranemu
izvajalcu, izkušenost izvajalca del in podizvajalcev,
geološko, geomehansko in prostorsko zahteven teren
gradnje, konstrukcijsko zahteven objekt, veliko število
podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, finančna
stabilnost izvajalca projekta. V primeru, da se predvideva
probleme v postopku JN, da gre za zahteven projekt in
teren izgradnje, da izbrani izvajalec del nima dovolj izkušenj
z gradnjo takih objektov in da ima veliko število
podizvajalcev, da predvidevamo nezanesljivost projektnega
izvajalca, prejme oceno 3.

FT 7

Tveganje uspešnega
in pravočasnega
prevzema izvedenih
del

FT 8

Tveganje kvalitetne
izvedbe projekta

FT 9

Tveganje
financiranja projekta

Sedmi faktor tveganja je povezan s tveganjem uspešnega in
pravočasnega prevzema stavbe in opreme ter predaje v
upravljanje. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: vrsta
stavbe (stavba z vplivi na okolje, stavba, pri katerem je
predpisan monitoring), izkušnje izvajalca projekta
(skladnost gradnje v skladu s tehnično in projektno
dokumentacijo, izpolnjevanje obveznosti izvajalca) in
izkušnje investitorja (obveznosti investitorja: nadzor nad
gradnjo, kvantitativni in kvalitativni pregled, prevzem,
projekt vzdrževanja in obratovanja ipd.). Tu je zelo
pomemben dejavnik tudi pravočasnost izvedbe projekta in
izvedba kvalitativnega in kvantitativnega pregleda ter
primopredaje izvedenih del. V primeru, da investitor in
izvajalec del ne izpolnjujeta svojih obveznosti, prejme
oceno 3.
Osmi faktor tveganja je povezan s tveganjem kvalitete
izvedbe projekta, saj je od same kvalitete izvedbe odvisno
tudi njegovo obratovanje. V primeru, da investitor ne nosi
tveganja, prejme oceno 0,0; v nasprotnem primeru max
oceno 3,0.
Deveti faktor tveganja je povezan z oceno tveganja
financiranja investicijskega projekta. Če ima investitor
zadostne finančne vire, da lahko sam nadomešča nižje
prihodke investicijskega projekta ali izgubo virov
financiranja, da ima dobre rezultate prejšnjega delovanja,
prejme oceno 0,0. V nasprotnem primeru prejme oceno 3,0.

tega dokumenta so vsa
potrebna dovoljenja in
soglasja že pridobljena.
Tveganje usklajenosti projekta
s cilji, strategijami in politikami
ne obstajata, saj je projekt
usklajen s cilji, strategijami in
politikami ter zakonodajo
občine, regije in države.

Tveganje zaradi nestabilnih
političnih dejavnikov ter
odklonilnega javnega mnenja
ne obstaja, saj je projekt
usklajen s cilji, strategijami,
politikami in zakonodajo
občine , regije in države in ima
pozitivno javno mnenje.
Navedeno tveganje se bo
omejilo s pripravo ustrezne,
kakovostne razpisne
dokumentacije za izvedbo JN
za izbor izvajalca del, s tem da
se bo iz izbora izločilo
nezanesljive, finančno slabe
izvajalce del. Skozi celotno
obdobje izvedbe projekta se
bo stalno spremljalo potek del
in spremljalo rezultate in
realizacijo posameznih
projektnih aktivnosti ter
ustrezno ukrepalo v primeru
odstopanj.
Navedeno tveganje se bo
omejilo z najetjem zanesljivega
strokovnjaka za izvedbo
strokovnega nadzora nad
gradnjo in sprotnega reševanja
nastalih problemov pri izvedbi
del, konstruktivnega dialoga
med izvajalcem in
investitorjem ipd. Poleg tega
se bo od izbranega izvajalca
del zahtevalo ustrezne
garancije.

Navedeno tveganje se bo
omejilo s pridobitvijo ustreznih
garancij na kakovost izvedenih
del s strani izvajalca del.
Ker je sam projekt finančno
zahteven za občinski proračun
ter investitor nima zadostnih
finančnih virov, da bi sam v
tako kratkem času z lastnimi
viri financiral izvedbo
celotnega projekta, bo
tveganje omejil s pripravo
kakovostne investicijske in
projektne dokumentacije ter
same vloge za pridobitev
nepovratnih sredstev ESKRP.
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TVEGANJE V ČASU OBRATOVANJA PROJEKTA
Deseti faktor tveganja je povezan s poslovnim tveganjem.
FT 10
Poslovna tveganja

FT 11

Tveganje
upravljanja,
koriščenja in
doseganja
družbenoekonomskih koristi

FT 12

Okoljska tveganja

II.

Dejavniki, ki vplivajo na poslovno tveganje so:
povpraševanje, cene storitev, izpolnjevanje standardov, ki
so potrebni za opravljanje dejavnosti itd. V primeru, da
obstaja velika možnost za upad prihodkov iz naslova
predmetnega investicijskega projekta, prejme oceno 3,0. V
primeru, da je stavba javnega, družbenega pomena in je
namenjen nepridobitni dejavnosti, prejme oceno 0,0.
Enajsti faktor tveganja je povezan z oceno tveganja
upravljanja, obratovanja in vzdrževanja stavbe ter
družbeno-ekonomskih koristi. Dejavniki tveganja so: višina
stroškov tekočega, rednega vzdrževanja stavbe, višina
stroškov investicijskega vzdrževanja, višina stroškov
obratovanja, višina planiranih družbeno-ekonomskih koristi,
časovno obdobje, ko se pojavijo stroški investicijskega
vzdrževanja ipd., ter doseženi cilji projekta (izboljšati
kakovost spomenika kulturne dediščine in bivanjskih
pogojev za izvajanje različnih kulturnih in drugih prireditev
ter posledično izboljšanja kakovosti in življenja občanov). V
primeru, da so stroški višji od predvidenih oz. da se ne
dosega predvidenih družbeno-ekonomskih koristi
investicijskega projekta, projekt prejme oceno 3,0.
Dvanajsti faktor tveganja je povezan z okoljskim tveganjem.
Okoljska tveganja se nanašajo tako na negativne vplive
investicijskega projekta na okolje kot tudi na spremembe
zakonodaje in standardov na področju varstva okolja. V
primeru, da je stopnja uresničitve okoljskega tveganja
visoka, prejme oceno 3,0.

Tveganje se bo omejilo s
pripravo ustrezne promocije in
z zagotovitvijo ustreznih
predstavitev samega kampa.

Po izvedbi del se bo ustrezno
poskrbelo za navedena
tveganja, saj bo poskrbljeno za
ustrezno, primerno
vzdrževanje in upravljanje
kampa ter njegovo
vključevanje v samo turistično
in športno rekreacijsko
ponudbo ter v družbene in
ostale prireditve v kraju in
občini.

Okoljska tveganja so omejena
z izvedbo predvidenih ukrepov
v času obratovanja, ki so
navedeni v poglavju 6.5.

Toč kov a n j e i n ra n gi ra nje f a kt orj ev tv e ga n j a

Faktorji tveganja imajo določeno utež (ponder) glede na tveganje, ki ga predstavljajo za uresničitev projekta.
Faktorji tveganja so točkovani na podlagi ocene tveganja. Stopnja tveganja je seštevek ponderiranih ocen
tveganja in je prikazana v odstotkih glede na največje možno število točk. Nižji delež vseh možnih točk pomeni
nižjo stopnjo tveganja. V analizi tveganja smo izračunali pripadajočo stopnjo tveganja investicijskega projekta za
scenarij »z investicijo«. Pri vrednotenju tveganj smo upoštevali ugotovitve do katerih smo prišli tako na podlagi
finančne kot tudi ekonomske (ASK/CBA) analize.
III.

R e zu lt at i i n s kle p a n a li ze t ve ga n j

Iz izračuna stopnje tveganja izhaja, da investicijski projekt, ocenjen po zgoraj opisanih faktorjih tveganja, dosega
35,4% vseh možnih točk, kar je še vedno dokaj nizka stopnja tveganja.
Z vidika analize tveganja lahko zaključimo, da je investicijski projekt najbolj tvegan predvsem z vidika tveganj v
času izgradnje, in sicer z vidika FT6-Tveganje izvedbe projekta, FT7-Tveganja uspešnega in pravočasnega
prevzema objekta, FT8-Tveganje kvalitetne izvedbe del in FT9-Tveganje financiranja investicijskega projekta.
Tveganje pa obstaja tudi že v času obratovanja, in sicer predvsem tveganje FT10-Poslovna tveganja. Z ostalih
vidikov faktorjev tveganja, pa je investicijski projekt manj tvegan. Zaključimo lahko, da investicijski projekt
(scenarij »z investicijo«) tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z
vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja visokega tveganja ter je izvedba investicijskega
projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko upravičena, za razliko od ohranitve obstoječega stanja v
primeru, da se projekta ne bi izvedlo.
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Tabela 27:

Izračun stopnje tveganja investicijskega projekta.
Koeficient
Maksimalno
pomembnost
možno število
i faktorja
točk
(ponder)

Investicijski projekt
Ocena tveganja

Rezultat

FT1

tveganje povezano z vodenjem projekta (odgovornim vodjo)

1

3

1,0

1,0

FT2

tveganje pridobivanja dokumentacije

3

9

0,5

1,5

FT3 tveganje pridobivanja dovoljenj in soglasij

3

9

0,0

0,0

FT4 tveganje usklajenosti s cilji, strategijami, politikami in z zakonodajo

2

6

0,0

0,0

FT5 splošna tveganja (nestabilne politične razmere, odklonilno javno mnenje ipd.)

2

6

0,0

0,0

Faktorji tveganja

Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja

33

2,5

FT6 tveganje izvedbe projekta

3

9

1,5

4,5

FT7 tveganje uspešnega in pravočasnega prevzema izvedenih del

3

9

1,5

4,5

FT8 tveganje kvalitetne izvedbe del

3

9

1,0

3,0

FT9 tveganje financiranja investicijskega projekta

3

9

2,5

Tveganje v času izgradnje

36

7,5
19,5

FT10 poslovna tveganja

3

9

2,0

6,0

FT11 tveganje upravljanja, koriščenja in doseganja družbeno-ekonomskih koristi

3

9

1,0

3,0

FT12 okoljska tveganja

3

9

1,0

3,0

Tveganje v času obratovanja

27

12,0

Skupaj število točk

96

34,0

STOPNJA TVEGANJA (delež od max možnih točk)

35,4%
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7

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJEVANJA
PRIPRAVE INVE STICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE

7.1

Potrebna investicijska, projektna in druga dokumentacija
7 . 1. 1

Po tre bna inv e s tic ijs ka do ku me nta c ija

Vrsta in vsebina potrebne investicijske dokumentacije v postopku investiranja je v skladu s 4. členom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS
60/2006, 54/2010 in 27/2016) odvisna od mejne vrednosti investicije po stalnih cenah z vključenim davkom na
dodano vrednost v času njene priprave. Za investicijske projekte, ki se (so)financirajo s proračunskimi sredstvi, z
ocenjeno vrednostjo pod vrednostjo 500.000,00 EUR z DDV po stalnih cenah je potrebno s strani investitorja
zagotoviti:
ð Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
ki vsebuje vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in za zagotavljanje spremljanja učinkov.
Ker vrednost investicijskega projekta ne presega 500.000,00 EUR z DDV in je izvedba del, ki je predmet tega
dokumenta, izvedba novogradnje manj zahtevnega objekta, ugotavljamo, da izdelava investicijskega programa
(IP) ni obvezna (potrebna) in se šteje ta dokument, t.j. dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
investicijski program (IP) ter predstavlja osnovo za odločitev o investiciji. V okviru DIIP-a so bile za optimalen
scenarij, in sicer za scenarij »z investicijo«, izdelane ustrezno prilagojene finančna in ekonomska analiza, analiza
odvisnosti in analiza tveganj, s katerimi smo ocenili in utemeljili ekonomsko upravičenost izvedbe scenarija »z
investicijo« (izvedbo investicijskega projekta). S tem se je v okviru DIIP-a zadostilo zakonskim zahtevam, ki jih
narekuje 10. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) in lahko DIIP predstavlja osnovo za odločanje o
izvedbi investicijskega projekta pod scenarijem »z investicijo«.
Izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) obravnavamo kot investicijski program (IP)
ter predstavlja osnovo za odločanje o izvedbi investicijskega projekta (operacije).

7 . 1. 2

Po tre bna p ro je ktna in dru ga do ku me nta c ija

Do izdelave tega dokumenta je bila izdelana že naslednja projektna dokumentacija, za katero je bil zadolžen
investitor:
ð Projektna dokumentacija PGD: Ureditev kampa Sela na Krasu, ki ga je izdelalo podjetje Misel d.o.o.,
Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna (št. projekta: 047/15; datum: september 2017; dopolnitev: oktober
2018).
ð Projektna dokumentacija PZI: Ureditev kampa Sela na Krasu – 1. Faza, ki ga je izdelalo podjetje Misel
d.o.o., Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna (maj 2019).
Za potrebe izvedbe obravnavanega investicijskega projekta je potrebno izdelati še naslednjo projektno
dokumentacijo:
ð Projektno dokumentacijo PZI: Ureditev kampa Sela na Krasu – 2. Faza. Za njeno izvedbo je zadolžen
investitor, ki ima z izbranim projektantom že sklenjeno pogodbo za izvedbo del (izdelava je predvidena:
05/2019-08/2019).
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ð

Projekt izvedenih del (PID), ki je namenjen vpogledu v dejansko izvedena dela in za pridobitev
uporabnega dovoljenja. Za izdelavo in zagotovitev PID projektne dokumentacije bo odgovoren izvajalec
del v okviru pogodbenih del. Izdelava le-te s strani izvajalca del je predvidena ob zaključku posamezne
faze projekta (izdelava za izvedbo 1. Faze je predvidena: 06/2021-07/2021; za izvedbo 2. Faze: 08/2023).

Za izvedbo projekta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-345/2018/20, ki ga je izdala UE Nova Gorica dne
30.01.2019.
Investitor mora izdelati še naslednjo dokumentacijo za izbor izvajalca GOI in ostalih del v skladu z ZJN-3:
ð Razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI in ostalih del za izvedbo 1.
Faze (izdelava je predvidena: 01/2020-05/2020).
ð Razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI in ostalih del za izvedbo 2.
Faze (izdelava je predvidena: 03/2022-06/2022).

7.2

Ugotovitev smiselnosti izvedbe investicijsk ega projekta

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bilo ugotovljeno:
ð
Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi projekta pod scenarijem »z investicijo«,
saj bo le-ta pozitivno vplival na turistično, športno rekreacijsko, družbeno, socialno, zdravstveno in
gospodarsko življenje prebivalcev naselja Sela na Krasu, občine in posledično območja LAS v objemu sonca.
V Občini Miren-Kostanjevica in tudi širše primanjkuje ustreznih nočitvenih in rekreacijskih površin v naravi ter
tudi trženje le-teh kot turistično destinacijo. Naravne danosti so lepe in so primerne za razvoj turizma.
Občina pa opaža, da bi za nadaljnji razvoj bilo še potrebno urediti turistični vidik. Ljudje, ki prihajajo bi lahko
na tem območju ostali še za kakšen dan ali dva, vendar ob neobstoječih nastanitvenih možnostih to ni
mogoče. Kot rešitev vidi občina v tem, da uredi parkirišče za avtodome in kamp v naselju Sela na Krasu,
skupaj z ostalimi športno rekreacijskimi površinami v okviru kampa. S tem bi se območje tržilo kot
avtodomom prijazno in dostopno območje. Avtodomi so zelo priljubljeni med popotniki, vendar slabo
razvita infrastruktura le-tem onemogoča prihod in ostanek na določenih krajih. V kolikor občini uspe
zagotoviti površine za kampiranje za avtodome in ostale popotnike s šotori, bo pridobila veliko prednost
pred ostalimi območji, ki takšne infrastrukture ne premorejo. Popotniki bodo tako prihajali v njeno območje
in se ne bodo samo peljali mimo, temveč se bodo tudi ustavili za oddih. To pa je pomembno za lokalne
ponudnike, ki si lahko obetajo zaslužek, občina pa koriščenje že obstoječe in novo-nastajajoče športne,
rekreacijske, prostočasne in ostale kulturne in družbene infrastrukture.
ð
Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih športno rekreacijskih površin (športno in
otroško igrišče ter balinišče), parkovnih površin ter nočitvenih kapacitet v okviru novozgrajenega kampa
(avtodomi in šotorišča) v naselju Sela na Krasu v Občini Miren-Kostanjevica ter s tem pridobiti urejeno,
ustrezno in varno novo športno rekreacijsko in turistično (nočitveno) infrastrukturo občine. S tem želi
občina uresničiti javni interes po urejeni, manjkajoči športno rekreacijski in turistični (nočitveni)
infrastrukturi na svojem območju. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo nove prenočitvene kapacitete na
območju novozgrajenega kampa ter na širšem območju občine; ter s tem potencialno povečanje števila
turistov in posledično nočitev v občini, poleg tega pa se bo tudi uredilo ustrezne športno rekreacijske
površine na območju naselja Sela na Krasu, ki bodo pripomogle k zdravemu načinu življenja lokalnih
prebivalcev in obiskovalcev, saj bodo izboljšani pogoji za razvoj športno rekreacijskih in prostočasnih
dejavnosti na območju naselja, krajevne skupnosti in občine.
ð
Specifični cilj investicijskega projekta je stvarne narave, in sicer v naselju Sela na Krasu:
ð v okviru 1. Faze projekta urediti kamp za sprejem avtodomov, kamp prikolic in za postavitev
šotorišč ter ureditev rekreacijskih površin v naravi (48 parkirnih mest, od tega 14 parkirnih mest
za avtodome) ter
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v okviru 2. Faze projekta zgraditi nov gostinski objekt, neto tlorisne površine 148,42 m2, v okviru
katerega bo recepcija, bar s teraso, sanitarije in pomožni prostori, ki bo namenjen tudi za
družbene krajevne prireditve skozi celo leto.
Cilj investicijskega projekta je tudi pospešiti skladen razvoj z uravnoteženim družbenim, gospodarskim in
turističnim razvojem, ohranitev poseljenosti območja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke
življenjske ravni in kakovosti zdravja in bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda vseh občanov v
Občini Miren-Kostanjevica. Z urejenim kampom in rekreacijskim območjem bo občina poskrbela tudi za
svojo prepoznavnost med ljubitelji avtodomov in turisti popotniki, ki bi drugače potovali skozi občino, ne da
bi se kje ustavili na njenem območju. Ta urejena infrastruktura pa jih bo ravno prepričala v prihod v občino in
za podaljšan oddih.
Izvedba investicijskega projekta bo s svojimi cilji omogočila doseganje ciljev, strategij, normativov,
standardov in zakonskih zahtev tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni, saj je usklajen z njihovimi
cilji, smernicami, razvojnimi strategijami in programi.
Analiza scenarijev je pokazala, da je scenarij »z investicijo« (t.j. Ureditev kampa Sela na Krasu) optimalen
scenarij izvedbe investicijskega projekta.
Predstavitev vrste investicijskega projekta ter tehnično-tehnološkega dela je izvedena na podlagi projektne
dokumentacija PGD in PZI. Projekt predvideva odstranitev in novogradnjo manj zahtevnega objekta, za
katerega se je že pridobilo gradbeno dovoljenje.
Vrednost investicijskega projekta je v DIIP-u ocenjena po stalnih cenah 316.289,97 EUR brez DDV oziroma
385.873,77 EUR z DDV; po tekočih cenah pa 333.018,62 EUR brez DDV oziroma 406.282,72 EUR z DDV.
Upravičeni stroški do sofinanciranja projekta v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) znašajo 139.237,53 EUR.
Analiza lokacije je prikazala primernost izbranega območja za izvedbo predvidenih del v okviru operacije ter
usklajenost s prostorskimi akti.
Časovni načrt je prikazal, da bo investicijski projekt ob optimalnem poteku vseh predvidenih aktivnosti
predan po zaključeni zadnji fazi v uporabo in namenu septembra 2023 (predaja v uporabo 1. Faze: 09/2021; 2.
Faze: 09/2023). Zaključek vseh aktivnosti in finančni zaključek celotnega projekta je predviden do konca
decembra 2023.
Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vpliv na okolje. Pokazala pa je pozitivne vplive na okolje,
predvsem z vidika okoljske učinkovitosti, učinkovitosti izrabe naravnih virov, trajnostne dostopnosti,
nediskriminatornosti (upoštevanje načela enakih možnosti), izboljšanja bivalnega okolja ter zmanjšanja
negativnih vplivov na okolje.
Kadrovsko organizacijska shema izvedbe projekta je pokazala, da za izvedbo projekta ni predvidene
posebne organizacije ter da se po izvedbi projekta kadrovsko organizacijska shema upravljanja ne
spreminja.
Analiza zaposlenih je pokazala, da zaradi izvedbe projekta ne bo prišlo do nastanka oziroma potrebe po
odpiranju neposrednih novih delovnih mest. Predvideva se odprtje dveh novih vzporednih delovnih mest v
okviru novozgrajenega gostinskega obrata in kampa.
Načrt financiranja investicijskega projekta je pokazal, da je finančna konstrukcija projekta zaprta z lastnimi,
proračunskimi viri Občine Miren-Kostanjevica v višini 326.282,72 EUR ter s pridobitvijo nepovratnih finančnih
spodbud EKSRP v višini 80.000,00 EUR.
Prikazana je projekcija prihodkov in stroškov (odhodkov) investicijskega projekta za ekonomsko dobo 15-ih
let obratovanja ter prihodkov (koristi) in stroškov na podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi, ki so
potrebni za izdelavo finančne in ekonomske (CBA/ASK) analize.
Rezultati finančne analize so pokazali, da je obravnavani projekt gledano samo s finančnega vidika
nerentabilen in s tem tudi neupravičen za izvedbo, saj vsi finančni kazalniki ne dosegajo vrednosti, ki bi
potrjevale upravičeno izvedbo projekta. Investicijski projekt je na podlagi izvedene finančne analize in
izračunanih dinamičnih in statičnih finančnih kazalnikov neupravičen za izvedbo, zato ga posledično
upravičujemo na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi oziroma z izvedbo ekonomske analize
(CBA/ASK).
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Rezultati ekonomske analize so pokazali, da je obravnavani investicijski projekt po ekonomski analizi
rentabilen in upravičen za izvedbo, kar so potrdili tudi vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj vsi dosegajo
vrednosti, ki potrjujejo upravičeno izvedbo investicijskega projekta. Na podlagi dobljenih rezultatov
ekonomske analize smo prišli do sklepa/potrditve, da je izvedba investicijskega projekta ekonomsko
upravičena oziroma upravičena na podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi, saj je njegova izvedba
družbeno-ekonomsko koristna. Če pa upoštevamo še vse koristi, ki se jih ne da denarno ovrednotiti in bi jih
prinesla izvedba investicijskega projekta, ter vse stroške v primeru njegove neizvedbe vidimo, da je na
podlagi CBA/ASK-Analize stroškov in koristi (ekonomske analize), smiselno in upravičeno izvesti investicijski
projekt.
Analiza občutljivosti je tako pri finančni kot tudi pri ekonomski analizi pokazala, da nobena izmed ključnih
spremenljivk nima izredno kritičnega vpliva na spremembo finančnih kot tudi ekonomskih kazalnikov
upravičenosti izvedbe investicijskega projekta. Na meji kritičnosti sta v okviru finančne analize ključni
spremenljivki investicijska vlaganja in odhodki iz obratovanja, v okviru ekonomske analize pa odhodki iz
obratovanja in družbeno ekonomske koristi, zato se je zanje izračunalo tako v okviru finančne kot tudi
ekonomske analize mejne vrednosti, ki nam povedo, % spremembe kritične spremenljivke na podlagi
katerega bi finančna oziroma ekonomska neto sedanja vrednost projekta postala 0,00 EUR. Na podlagi
analize odvisnosti se je tako prišlo do sklepa, da je potrebno v času samega izvajanja projekta ter tudi skozi
celotno ekonomsko dobo projekta nameniti kritičnim spremenljivkam večjo pozornost in preprečiti
tveganja, da bi prišlo do spremembe predvidenih vrednosti. Ostale ključne spremenljivke niso kritične ne po
finančni in ne po ekonomski analizi.
Analiza tveganj je pokazala, da izvedba investicijskega projekta tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika
izvedljivosti in obratovanja, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja
visoke stopnje tveganja ter da je izvedba investicijskega projekta na podlagi analize tveganj ekonomsko
upravičena.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je prikazal upravičeno izvedbo projekta pod scenarijem
»z investicijo« ter da projekt zelo dobro uresničuje javni interes na področju turizma, športa in rekreacije ter
zagotavljanja kvalitetnega bivanja lastnih prebivalcev ter zasleduje in uresničuje cilje drugih občinskih, regijskih,
državnih in tudi EU razvojnih strategij in programov. Investitorju (Občini Miren-Kostanjevica) se predlaga, da se
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) potrdi in se odloči za nadaljevanje predvidenih aktivnosti
za izvedbo investicijskega projekta. Odločitev za nadaljevanje aktivnosti izvedbe investicijskega projekta »Kamp
Sela na Krasu« pa je odvisna od investitorja (Občini Miren-Kostanjevica).
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Priloga I

IZJAVA
Izdelovalca investicijske dokumentacije:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
za izvedbo investicijskega projekta:

KAMP SELA NA KRASU
je izdelan skladno z:
01. UREDBO O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC, ki jo je na podlagi 3. točke drugega odstavka 23.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-ZJF-UPB4, 14/2013-popravek ZJF-UPB4,
101/2013 in 55/2015-ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617) izdala Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
60/2006, 54/2010 in 27/2016).
02. UREDBO (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17.12.2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskemu socialnemu skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU, št. 347 z dne 20.12.2013).
03. DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014, in sicer z Oddelkom III: Metoda
za izračun diskontiranega neto prihodka operacije, ki ustvarjajo neto prihodek (od 15. člena do
vključno 19. člena) (Uradni list EU, št. 138 z dne 13.05.2014).
04. IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) 2015/207 z dne 20.01.2015, in sicer s členom 3 – Metodologija, ki
se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter Prilogo III k tej Uredbi: Metodologija za
izvedbo analize stroškov in koristi (Uradni list EU, št. 38 z dne 13.02.2015).
05. delovnim dokumentom »GUIDE TO COST-BENEFIT ANALYSIS OF INVESTMENT, Economic appraisal
tool for Cohesian Policy 2014-2020«, ki ga je decembra 2014 izdala in objavila Evropska komisija.
NI-BO Podjetniško svetovanje Robert Likar s.p.
Robert Likar, u.d.i.s.
Ajdovščina, maj 2019
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